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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2021 року № 1078» 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 

2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на 

підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових 

перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, у II кварталі 2021 року», від 19 травня 2021 року № 821 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», 

НКРЕКП було здійснено планову перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) (далі –  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 

від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії),  

за результатами якої складено Акт планової перевірки від 01 червня 2021 року № 279, та 

прийнято постанову НКРЕКП від 30 червня 2021 року № 1078 «Про накладення штрафу на  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за порушення вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»  

(далі – Постанова № 1078). 
 

Відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 4 Постанови № 1078 Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного 

регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої  

статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг»: 

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі 

відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на 

розподіл електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2021 – 2023 роки шляхом 

його зміни в бік зменшення на суму 182 500,25 тис. грн (без ПДВ), урахувавши: 

суму вартості перевищення фізичних обсягів по заходах Інвестиційної програми  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік, які передбачені схваленою ІП у меншій 

кількості, у розмірі 175,48 тис. грн (без ПДВ), 

суму вартості перевищення фізичних обсягів по заходах Інвестиційної програми  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік, які передбачені схваленою ІП у меншій 

кількості, у розмірі 50,53 тис. грн (без ПДВ), 

підсумкову суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої 

діяльності у 2019 році в розмірі 35 258,89  тис. грн (без ПДВ), 

підсумкову суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої 

діяльності у 2019 році в розмірі 147 015,35  тис. грн (без ПДВ); 
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2) при  встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2021 – 2023 роки врахувати величину профіциту 

коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до 

електричних мереж:  

у 2019 році – у розмірі 8 464,49 тис. грн (без ПДВ) та  

у 2020 році – у розмірі 49 684,45 тис. грн (без ПДВ).  

 

Таким чином, на підставі вимог підпунктів 1 та 2 пункту 4 Постанови № 1078, при 

встановлені (перегляді) тарифів на розподіл електричної енергії  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2021 – 2023 роки повинно було бути враховано 

коригування тарифів у строну зменшення на загальну суму 240 649,19 тис. грн (без ПДВ).  
 

 

Так, постановою НКРЕКП від 06 серпня 2021 року № 1249 «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 09 грудня 2020 року № 2373» внесено зміни до постанови 

НКРЕКП від 09 грудня 2020 року № 2373 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання» та враховано на 2021 рік Товариству при перегляді тарифів 

на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 

та структури тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання, відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 4 Постанови № 1078: 

по рядку 7 – «Дефіціт або профіціт коштів у частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж» коригування в бік зменшення на загальну суму 58 148,94 тис. грн (без урахування 

податку на додану вартість) (з розрахунку на 28 місяців – -24 921 тис. грн (без урахування 

податку на додану вартість)); 

по рядку 8 – «Коригування доходу (витрат)» коригування в бік зменшення на 

загальну суму 182 500,25 тис. грн (без урахування податку на додану вартість)  

(з розрахунку на 28 місяців – -78 214 тис. грн (без урахування податку на додану 

вартість)). 

 

Таким чином, оскільки відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 06 серпня  

2021 року № 1249 ця постанова набирає чинності з 01 вересня 2021 року, тобто фактично 

діє 4 місяці, загальна сума коригування тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимулюючого регулювання в бік зменшення у 2021 році 

становило: 
 

240 649,19 / 28 * 4 = 34 378,45 тис. грн (без ПДВ), де: 
 

240 649,19 – загальна сума коригування тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимулюючого регулювання відповідно до підпунктів 1 та 2 

пункту 4 Постанови № 1078; 

28 – кількість міцяців, у яких здійснюється відповідне коригування (4 місяці  

2021 року, 12 місяців 2022 року, 12 місяців 2023 року); 

4 – 4 місяці 2021 року, у яких було скориговано відповідний тариф згідно з 

постановою НКРЕКП від 06 серпня 2021 року № 1249. 

 

Зокрема, за рядком 7 «Дефіціт або профіціт коштів у частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж» у 2021 році відбулось коригування на суму:  
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52 148,94 / 28 * 4 = 8 306,99 тис. грн (без ПДВ), де: 
 

52 148,94 – загальна величина профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з 

приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 та 2020 роках  

(8 464,49 + 49 684,45 тис. грн); 

28 – кількість міцяців, у яких здійснюється відповідне коригування (4 місяці  

2021 року, 12 місяців 2022 року, 12 місяців 2023 року); 

4 – 4 місяці 2021 року, у яких було скориговано відповідний тариф згідно з 

постановою НКРЕКП від 06 серпня 2021 року № 1249. 

 

За рядком 8 «Коригування доходу (витрат)» у 2021 році відбулось коригування на 

суму: 
 

182 500,25 / 28 *4 = 26 071,46 тис. грн (без ПДВ), де: 
 

182 500,25 – загальна сума коригування тарифу в бік зменшення відповідно до 

підпункту 1 пункту 4 Постанови № 1078; 

28 – кількість міцяців, у яких здійснюється відповідне коригування (4 місяці  

2021 року, 12 місяців 2022 року, 12 місяців 2023 року); 

4 – 4 місяці 2021 року, у яких було скориговано відповідний тариф згідно з 

постановою НКРЕКП від 06 серпня 2021 року № 1249. 

 

Постановою НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2602 при встановленні 

Товариству на 2022 рік тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання та структури тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання, відповідно до 

підпунктів 1 та 2 пункту 4 Постанови № 1078, було враховано: 

по рядку 7 – «Дефіціт або профіціт коштів у частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж» коригування у бік зменшення на загальну суму – 58 148,94 тис. грн (без 

урахування податку на додану вартість) протягом 28 місяців (у 2022 році сума становить – 

-24 921 тис. грн (без урахування податку на додану вартість)); 

по рядку 8 – «Коригування доходу (витрат)» коригування у бік зменшення на 

загальну суму 182 500,25 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) протягом  

28 місяців (у 2022 році сума становить – -78 214 тис. грн (без урахування податку на 

додану вартість)). 

 

Таким чином, відповідно до постанови НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2602 

загальна сума коригування тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання в бік зменшення на 2022 рік склала  

103 135 тис. грн (без ПДВ). 

 

Враховуючи викладене, на підставі постанов НКРЕКП від 06 серпня 2021 року  

№ 1249  та від 17 грудня 2021 року № 2602, на виконання вимог підпунктів 1 та 2 пункту 4 

Постанови № 1078, відбулось коригування тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимилюючого регулювання АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» в бік 

зменшення на загальну суму 137 514 тис. грн (34 378,45 тис. грн (без ПДВ) у 2021 році та 

103 135 тис. грн (без ПДВ) у 2022 році), а саме за статтями:  
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дефіціт або профіціт коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж –  

на суму 33 228 тис. грн;  

коригування доходу (витрат) – на суму 104 286 тис. грн. 

 

Залишок суми, що підлягає вилученню з структури тарифів Товариства у 2023 році, 

відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 4 Постанови № 1078, становить 103 135 тис. грн 

(без ПДВ). 

 

Листом від 18.10.2022 № 01.01.01/21-3520 (вх. НКРЕКП від 19.10.2022 № 15093/1-22) 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» звернулось до НКРЕКП, та зазначило, що воєнна агресія 

та постійні обстріли щоденно руйнують енергетичну інфраструктуру та наносять величезні 

збитки Товариству.  

За попередньою оцінкою орієнтовна вартість збитків станом на 12.10.2022 складає 

407 615 тис. грн. 

Через припинення або значне зниження обсягів виробництва підприємствами 

Миколаївської області, а також виїзд більшості побутових споживачів відбувається значне 

зниження обсягів розподілу електричної енергії Товариства, яке складає у 2022 році 38 % 

порівняно з обсягами, затвердженими НКРЕКП у тарифах.  

Так, за 9 місяців 2022 року орієнтовна сума недоотриманого доходу внаслідок 

зменшення фактичних обсягів розподілу електричної енергії Товариства порівняно з 

обсягами, врахованими в затвердженій структурі тарифів складає 618 795 тис. грн, що 

більше ніж у двічі перевищує джерела фінансування інвестиційної програми 2022 року 

(280 443,5 тис. грн). Всі наявні грошові кошти направляються Товариством на ліквідацію 

аварій. 

Слід зазначити, що витрати Товариства на здійснення господарської діяльності 

істотно зростають. Особливе значення має якісна підготовка об’єктів та мереж 

електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року, забезпечення 

безперебійного електропостачання сил оборони, об’єктів критичної інфраструктури, 

усунення аварійних дефектів, які можуть призвести до технологічних порушень. 

В той же час, фактичний індекс цін виробників промислової продукції, ураховуючи 

умови військового часу, значно вищий за прогнозний індекс, врахований у розрахунку 

тарифів на послуги з розподілу у 2023 році, що також призведе до дефіциту коштів у 

Товариства в наступному році. Крім цього, у разі застосування у 2023 році відємного 

коригування за підсумками планової перевірки ліцензованої діяльності Товариства за 

2019 – 2020 роки, зі структури тарифу буде вилучено ще 103 135 тис. грн. 

В такій ситуації дохід Товариства від розподілу електричної енергії не забезпечить 

покриття основних витрат основної операційної діяльності, а саме можливості виконувати 

аварійно-відновлювальні роботи по усуненню пошкоджень електрообладнання, виплату 

заробітної плати та податків, виконання ремонтів для безперебійного електропостачання 

споживачів в осінньо-зимовий період. 

На підставі вищенаведеного, Товариство звертається до НКРЕКП з проханням 

розглянути можливість реструктуризації від’ємного коригування тарифу на послуги з 

розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у сумі 103 135 тис. грн  

на 5 років рівними частинами починаючи з 01 січня 2024 року. 
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З огляду на зазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетиким від 17.11.2022 № 1811/17-22, Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти постанову, якою: 

 

У постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2021 року № 1078 «Про накладення 

штрафу на АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за порушення вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» внести такі 

зміни: 

у підпункті 1 слова, цифри, абревіатуру та знаки «на 2021 – 2023 роки шляхом його 

зміни в бік зменшення на суму 182 500,25 тис. грн (без ПДВ)» замінити словами, цифрами, 

абревіатурами та знаками «шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму  

182 500,25 тис. грн (без ПДВ), а саме на 2021 рік на суму 26 071,46 тис. грн (без ПДВ),  

на 2022 рік на суму 78 214,39 тис. грн (без ПДВ) та на суму 78 214,39 тис. грн (без ПДВ) 

рівними частинами на 2024 та 2025 роки»; 

підпункт 2 викласти у такій редакції: 

«2) величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань 

електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 році – у розмірі  

8 464,49 тис. грн (без ПДВ) та у 2020 році – у розмірі 49 684,45 тис. грн (без ПДВ) 

врахувати при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік у розмірі 8 306,99 тис. грн (без ПДВ),  

на 2022 рік у розмірі 24 920,97 тис. грн (без ПДВ) та на 2024 та 2025 роки рівними 

частинами у розмірі 24 920,97 тис. грн (без ПДВ);». 

 

 

Заступник директора  

Департаменту ліцензійного контролю  О. Романенко 
 



ПРОЄКТ 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про внесення змін до постанови  

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 30 червня 2021 року № 1078 

 
Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня  

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 

2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 

2022 року № 757/2022 та ураховуючи лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» від 18 жовтня 2022 року № 01.01.01/21-3520, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Унести до пункту 4 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 30 червня 2021 року № 1078 «Про накладення штрафу на 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за порушення вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів 

державного регулювання» такі зміни: 

 



 

 

у підпункті 1 слова, цифри, абревіатуру та знаки «на 2021 – 2023 роки 

шляхом його зміни в бік зменшення на суму 182 500,25 тис. грн (без ПДВ)» 

замінити словами, цифрами, абревіатурами та знаками «шляхом його зміни в 

бік зменшення на загальну суму 182 500,25 тис. грн (без ПДВ), а саме на 

2021 рік на суму 26 071,46 тис. грн (без ПДВ), на 2022 рік на суму  

78 214,39 тис. грн (без ПДВ) та на суму 78 214,39 тис. грн (без ПДВ) рівними 

частинами на 2024 та 2025 роки»; 

підпункт 2 викласти у такій редакції: 

«2) величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з 

приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 році – 

у розмірі 8 464,49 тис. грн (без ПДВ) та у 2020 році – у розмірі  

49 684,45 тис. грн (без ПДВ) врахувати при встановленні (перегляді) тарифу 

на розподіл електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік  

у розмірі 8 306,99 тис. грн (без ПДВ), на 2022 рік у розмірі 24 920,97 тис. грн 

(без ПДВ) та на 2024 та 2025 роки рівними частинами у розмірі  

24 920,97 тис. грн (без ПДВ);». 

 

 

Голова НКРЕКП                    К. Ущаповський 
 


