
ПРОЄКТ 

    
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
           2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                
№  3 0 1 0  
___________________                                    Київ                                        № _______________ 

 
 
 

Про встановлення тарифу на послуги 
з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління  
НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок електричної енергії», Порядку формування тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 22 квітня 2019 року № 586, Порядку 
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії 
магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва 
теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, 
гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за 
№ 840/27285, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тариф на 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на рівні 
283,18 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління згідно з додатком. 



 
 

2 

 
2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» перераховувати та обліковувати 
кошти, що визначені як джерела фінансування Інвестиційної програми  
НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (амортизація, плата за реактивну 
електроенергію та прибуток на капітальні інвестиції), на окремому 
банківському рахунку та не використовувати ці кошти до прийняття НКРЕКП 
рішення про схвалення Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО»  
на 2023 рік. 

 
3. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, 
не може перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, 
урахованої у структурі тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління. 

 
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 01 грудня 2021 року № 2455 «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2022 рік». 

 
5. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня, 

наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 
 
 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Додаток 
    до постанови НКРЕКП

№ з/п
Перелік складових  частин витрат на послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Одиниця  виміру
У  тарифі, 

розрахованому на 
2023 рік

1 Операційні витрати: тис. грн 60 057 795

1.1 Матеріальні витрати: тис. грн 19 097

1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 473

1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 1 005

1.1.3 паливно-мастильні матеріали тис. грн 964

1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 1 001

1.1.5 електроенергія на господарські потреби тис. грн 12 604

1.1.6 витрати на охорону праці тис. грн 3 050

1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 610 057

1.3 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 134 213

1.4 Амортизація тис. грн 30 148

1.5 Витрати на послуги адміністратора розрахунків тис. грн 36 076

1.6 Витрати на послуги адміністратора комерційного обліку тис. грн 14 284

1.7 Витрати на врегулювання системних обмежень тис. грн 0

1.8 Витрати на придбання допоміжних послуг тис. грн 59 056 800

1.9 Інші операційні витрати тис. грн 157 120

1.10 Коригування витрат тис. грн 0

2 Фінансові витрати тис. грн 196 689

3 Витрати з прибутку: тис. грн 752 768

3.1 прибуток (чистий прибуток): тис. грн 752 768

3.1.1 капітальні інвестиції тис. грн 1 760

3.1.2 на повернення залучених кредитних коштів тис. грн 693 582

3.1.3 інші витрати з прибутку тис. грн 57 426

3.1.4
відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до 
державного бюджету

тис. грн 0

3.2 податок на прибуток тис. грн 0

4 Усього необхідний дохід (витрати) тис. грн 61 007 252

5 Обсяг передачі електричної енергії МВт·год 106 135 000

6
Обсяг відпущеної електричної енергії виробниками 
електричної енергії

МВт·год 109 300 000

7 Тариф  грн/МВт·год 283,18

А. Огньов

    ___________ № ______        

Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління                                      
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО» 

Директор  Департаменту із  регулювання 
відносин у сфері енергетики



1 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на 

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на 2023 рік» 

 
 
 

Згідно з вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії»             
та відповідно до вимог Порядку формування тарифу на послуги  
з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 586, до НКРЕКП листом від 30.09.2022 
№ 01/43069 (із наданням заяви та доданих до неї документів) звернулось 
НЕК «УКРЕНЕРГО» (Товариство) щодо встановлення тарифу на послуги  
з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2023 рік. 

На виконання Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866,  
з урахуванням положень постанов НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту 
інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації  
з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» та 
від 12.07.2022 № 704 «Про врегулювання окремих питань щодо подання  
на схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії  
на 2023 рік» (прийнятої в умовах воєнного стану), Товариством 20.09.2022 
оприлюднено проєкт тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік на офіційному веб-
сайті за посиланням: https://ua.energy/.  

За результатами проведених розрахунків тариф на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління для користувачів системи на 2023 рік 
становитиме 207,63 грн/МВт·год (зростання на 145,50 грн/МВт·год у порівнянні з 
діючим тарифом, встановленим постановою НКРЕКП від 01.12.2021 № 2455). 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики опрацював надану 
НЕК «УКРЕНЕРГО» заяву та додані до неї документи для встановлення тарифу 
на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2023 рік 
із додатковим обґрунтуванням статей структури тарифу (листи від 28.10.2022 
№ 01/47898 та 04.11.2022 № 01/48823) та здійснив перерахунок розміру 
складових витрат зазначеного тарифу наступним чином. 

Розрахунок тарифу здійснено з урахуванням прогнозного індексу цін 
виробників промислової продукції 106,2%, та прогнозного індексу споживчих цін 
106,0 %, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021  
№ 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України  
на 2022-2024 роки». 

Розрахунок більшості статей витрат здійснено виходячи з фактичних даних 
за 9 місяців 2022 року (форма звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної 
енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури 
тарифу за видами діяльності»). 
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Розрахунок статей «Послуги виробничого характеру, у тому числі 
«водопостачання та каналізація», «Сировина та допоміжні матеріали, у тому 
числі «сировина та матеріали для технічного обслуговування», «сировина та 
матеріали для інших потреб», «Енергія зі сторони», у тому числі «електрична 
енергія», «теплова енергія», «газ для опалення будівель» здійснено на підставі 
фактичних витрат діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління за 9 місяців 2022 року, приведених до року, з урахуванням 
прогнозного індексу цін виробників промислової продукції та здійсненого 
обмеження витрат у структурі тарифу до рівня пропозицій, наданих Товариством. 

Розрахунок загальних статей «Послуги виробничого характеру, у тому числі 
«витрати на обслуговування виробничого процесу та вартість виконаних робіт 
(послуг)», «Послуги виробничого характеру, у тому числі «Паливо зі сторони» 
здійснено на підставі фактичних витрат діяльності з передачі електричної енергії 
за 9 місяців 2022 року, приведених до року, з урахуванням прогнозного індексу 
цін виробників промислової продукції та здійсненого пропорційного розподілу 
складових статей відповідно до пропозицій, наданих Товариством. 

Рівень статей «Витрати на ремонт», у тому числі сировина та матеріали 
господарським способом», «ремонт підрядним способом», «паливо зі сторони 
господарським способом» та «аварійний запас» (складова статті «Інші видатки» 
з Прибутку) визначено на підставі пропозицій Товариства оскільки на період 
воєнного стану в країні зазначені витрати є критично необхідними. 

Розрахунок складових статті витрат «Інші операційні витрати: «оренда», 
«послуги зв’язку», «оплата послуг сторонніх організацій за сторожову та 
воєнізовану охорону, включаючи обслуговування охоронної сигналізації», 
«підготовка та перепідготовка кадрів», «послуги пожежної охорони», «вивіз 
сміття, санітарна обробка, озеленення та інші побутові послуги», «витрати, 
пов'язані з технічним контролем автотранспорту», «послуги сторонніх 
організацій з технічного обслуговування легкових автотранспортних засобів», 
«інформаційно-консультаційні послуги», «витрати на проведення обов'язкового 
медичного огляду працівників», «інформаційно-обчислювальні послуги» здійснено 
на підставі фактичних витрат діяльності з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління за 9 місяців 2022 року, приведених до року, з 
урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції та 
здійсненого обмеження витрат у структурі тарифу до рівня пропозицій 
НЕК «УКРЕНЕРГО». 

Розрахунок статті витрат «Плата за землю» здійснено на підставі фактичних 
витрат діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління  
за 9 місяців 2022 року, приведених до року, з урахуванням прогнозного індексу 
споживчих цін 106,0 %. 

Розрахунок складових статті витрат «Інші операційні витрати: «податки та 
інші обов'язкові платежі», «страхування», «витрати на паспортизацію будівель 
і споруд та державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», 
«представницькі витрати», «плата за розрахунково-касове обслуговування та 
інші послуги банків», «витрати на передплату періодичних видань», «на 
дослідження та розробки», «інші, у тому числі паркування та стоянка, плата за 
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ліцензовану діяльність», «витрати на отримання дозволів», здійснено на підставі 
фактичних витрат діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління за 9 місяців 2022 року, приведених до року, з урахуванням 
здійсненого обмеження витрат у структурі тарифу до рівня пропозицій, наданих 
НЕК «УКРЕНЕРГО». 

Складові статті витрат «Інші операційні витрати: «службові відрядження», 
«атестація робочих місць», «одноразова матеріальна допомога при виході на 
пенсію», «паспортизація санітарно-екологічного стану об'єктів та робочих 
місць (екологічний паспорт)», «Юридичні, аудиторські, експертні, нотаріальні 
послуги тощо (у тому числі юридичні послуги, експертні послуги, нотаріальні 
послуги, судовий збір)», «інші, у тому числі виплати по соціальним пільгам», «Інші 
видатки, у тому числі членські внески в об'єднання, організації (CIGRE), інші 
(внески в ENTSO-E)» (складова витрат з Прибутку) залишено на діючому рівні, з 
урахуванням здійсненого обмеження витрат у структурі тарифу до рівня 
пропозицій НЕК «УКРЕНЕРГО». 

 
Статтю «Витрати на оплату праці», яка розраховується відповідно до 

Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на 
послуги з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії, 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги 
постачальника універсальних послуг, виробництво теплової та виробництво 
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645, 
враховано на рівні діючого тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління, встановленого з 01.01.2022, у зв’язку із відсутністю 
статистичної інформації за період січень – серпень 2022 року (помісячно та 
наростаючим підсумком) щодо середньомісячної заробітної плати штатного 
працівника, задіяного у промисловості в розрізі регіонів України (лист Державної 
служби статистики України від 19.08.2022 № 05.6-14/135-22).  

У зв’язку з цим, статті: 
«витрати на охорону праці та технічну безпеку», які визначаються як  

0,5 % від витрат на оплату праці; 
«нарахування на заробітну плату», як 22% від витрат на оплату праці; 
«відрахування профспілкам», як 0,3% від витрат на оплату праці, 

залишено на діючому рівні.  
 
Статтю «витрати на послуги адміністратора розрахунків» визначено у 

сумі 36 076 тис грн. Розрахунок здійснено з урахуванням збільшення на  
10 осіб чисельності персоналу цього підрозділу, врахованої у структурі 
тарифу Товариства з 01.07.2019, із застосуванням середньої заробітної плати 
на рівні, врахованому в діючому тарифі на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління, встановленому з 01.01.2022. Збільшення 
чисельності персоналу пов’язано з покладанням на підрозділ додаткових 
функцій, зокрема забезпечення ідентифікації учасників ринку та їх об’єктів, 
дотримання учасниками ринку вимог щодо надання фінансових та/або 
банківських гарантій за договором про врегулювання небалансів, процес 
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проведення розрахунків між учасниками ринку електричної енергії за 
результатами роботи ринку допоміжних послуг, балансуючого ринку та 
врегулювання небалансів, створення та виставлення рахунків, контролю 
оплати рахунків, створення актів купівлі-продажу товару та актів прийому-
передачі послуг, контролю підписання актів, процес складання та надання 
звітності щодо функціонування ринку електричної енергії, процес введення та 
підтримки актуальної інформації щодо фінансових та банківських гарантій 
учасників ринку, створення, виставлення та направлення рахунків учасникам 
ринку, щодо платіжно-розрахункових реквізитів учасників ринку в Системі 
управління ринком. 

Крім того витрати за статтями: 
«сировина та допоміжні матеріали» визначено на підставі фактичних 

витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, з урахуванням прогнозного 
індексу цін виробників промислової продукції; 

«службові відрядження» визначено на рівні діючого тарифу, з урахуванням 
прогнозного індексу цін виробників промислової продукції; 

«інформаційно-обчислювальні» визначено на підставі пропозицій, наданих 
Товариством; 

«юридичні, аудиторські, експертні та нотаріальні послуги тощо» (згідно 
інформації наданої Товариством щодо розміру витрат для проведення аудиту 
ММS) визначено на рівні 13 500 тис. грн; 

«витрати на охорону праці та техніку безпеки» визначено на підставі 
фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року. 

 
Статтю «витрати на послуги адміністратора комерційного обліку» 

визначено у сумі 14 284 тис грн. Розрахунок здійснено з урахуванням 
збільшення на 5 осіб чисельності персоналу цього підрозділу, врахованої  
у структурі тарифу Товариства з 01.07.2019, із застосуванням середньої 
заробітної плати на рівні, врахованому в діючому тарифі на послуги  
з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, встановленому  
з 01.01.2022, у зв’язку із покладанням на підрозділ додаткових функцій, 
зокрема контроль дотримання ППКО вимог ККО та інших нормативно-
правових актів, забезпечення процесу формування та контролю виконання 
програм модернізації вузлів обліку ТКО, здійснення моніторингу та аналізу 
даних комерційного обліку, забезпечення впровадження та подальшу 
експлуатацію системи Датахаб. 

Крім того витрати за статтями: 
«сировина та допоміжні матеріали» визначено на підставі фактичних 

витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, з урахуванням прогнозного 
індексу цін виробників промислової продукції; 

«службові відрядження» визначено на рівні діючого тарифу, з урахуванням 
прогнозного індексу цін виробників промислової продукції; 

«інформаційно-обчислювальні» визначено на підставі пропозицій, наданих 
Товариством; 
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«витрати на підготовку та перепідготовку кадрів» та «інформаційно-
консультаційні послуги (організація семінарів)» визначено на рівні діючого 
тарифу. 
 

Статтю «Витрати на придбання допоміжних послуг» враховано на рівні 
59 056 780 тис. грн згідно з уточненим прогнозним розрахунком 
НЕК «Укренерго» (лист від 09.10.2022 № 14593/1-22 у додатку 3) та службовою 
запискою, наданою Департаментом енергоринку. Підвищення пов’язано з тим, що 
станом на сьогодні галузь енергетики України зазнала масованих ударів ворога – 
пошкоджено значну частину енергетичної інфраструктури. Як наслідок, виникає 
постійний дефіцит електроенергії в системі, у зв’язку з чим збільшується потреба 
в допоміжних послугах. 

 
До складу витрат за статтями «фінансові витрати (відсотки за банківський 

кредит)», «витрати на погашення кредитів» враховані відсотки за користування 
кредитами, отриманими за кредитними угодами з міжнародними фінансовими 
інституціями протягом минулих періодів, на цілі Інвестиційної програми (з 
урахуванням підписання НКРЕКП субкредитних Угод до таких договорів) на 
підставі інформації Товариства щодо сум повернення тіла та відсотків по 
залучених у міжнародних фінансових установах кредитах у валюті, 
перерахованих з урахуванням прогнозного курсу – 42,20 грн/дол.США, 
відповідно до пояснювальної записки до Закону України «Про державний бюджет 
України на 2023 рік» та розрахункового прогнозного курсу 41,44 грн/євро, 
(визначеного наступним чином: 42,2 грн за 1 долар, помножений на коефіцієнт 
співвідношення 0,98201809 курсу долара до євро, що склався з 01.10.2022  
по 30.10.2022). 

При цьому, відсотки за користування кредитом уряду ФРН  
(проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація 
підстанцій) – II») враховано на нульовому рівні, ураховуючи відсутність на 
сьогодні прийнятих супроводжувальних рішень, у тому числі постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання реалізації спільного з Кредитною установою 
для відбудови («KfW») Проєкту «Підвищення ефективності передачі 
електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ», проєкт якої надавався до Регулятора. 

 
Статтю «амортизація» у структурі тарифу на послуги з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління на 2023 рік визначено згідно податкової 
декларації з податку на прибуток (додаток АМ) за 6 місяців 2022 року –  
542 938 тис. грн *2, приведеного до діяльності з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління із застосуванням коефіцієнту розподілу витрат 
2,78% на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління в 
частині визначення статті «амортизація». 

 
Витрати за статтею «Прибуток (чистий прибуток), у тому числі Капітальні 

інвестиції» залишено на рівні, врахованому в тарифі на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2022 рік. 
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Статті витрат «відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до 

державного бюджету» та «податок на прибуток» враховано на нульовому рівні 
відповідно до пропозицій, наданих НЕК «УКРЕНЕРГО». 

 
Водночас, НКРЕКП здійснено обмеження витрат у структурі тарифу на 

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до рівня 
пропозицій НЕК «УКРЕНЕРГО». 

 
Статтю витрат «внески на регулювання» розраховано виходячи із загальних 

витрат (необхідного доходу) та планової ставки внеску на регулювання на  
2023 рік, яку відповідно до постанови НКРЕКП від 28.06.2022 № 650 визначено 
на рівні 0,090 відсотка. 

 
Розмір витрат за статтею «Коригування необхідного доходу» в частині 

врахування суми збору за небаланс електричної енергії (субрахунок UA-1) буде 
визначено з урахуванням пункту 5 постанови НКРЕКП від 25.06.2021 № 1052 
«Про застереження НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з передачі електричної 
енергії, та здійснення заходів державного регулювання» та рішення НКРЕКП, яке 
має бути прийнято за результатами здійснення планової перевірки ліцензованої 
діяльності НЕК «УКРЕНЕРГО» за 2021 рік.  

 
Прогнозний обсяг передачі електроенергії НЕК «УКРЕНЕРГО» враховуючи 

експорт електричної енергії на 2023 рік враховується на рівні, запропонованому 
Товариством – 106 135 тис.МВт∙год, який розраховано виходячи з даних проєкту 
Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2023 рік. 

Прогнозні обсяги відпуску електричної енергії на 2023 рік враховуються на 
рівні, запропонованому Товариством – 109 300 тис.МВт∙год. 

 

Отже, з урахуванням зазначеного вище прогнозний необхідний дохід 
(прогнозовані витрати) в структурі тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік 
становить 61 007 252 тис. грн. 

 
Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік становитиме 283,18 грн/МВт·год 
(без урахування податку на додану вартість). 

 
Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги  
з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2023 рік». 



7 
 

Схвалений проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги 
з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2023 рік», разом з обґрунтувальними матеріалами планується розмістити на 
офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет з метою одержання зауважень і 
пропозицій. 

Проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги  
з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2023 рік», додається. 
 
 
 
Директор Департаменту із 
регулювання відносин у сфері енергетики                                            А. Огньов 


