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УТОЧНЕНО 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги постачальників універсальних послуг з 01.01.2023 

 

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та вимог 

Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг 

(далі – Методика), затвердженої постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1176, 

суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на постачання електричної 

енергії споживачу, на яких покладено виконання функцій постачальника 

універсальних послуг (далі – заявники), надано до НКРЕКП заяви та додані до 

них документи для встановлення тарифів на послуги постачальника 

універсальних послуг на 2023 рік, з урахуванням постанови НКРЕКП від 

12.07.2022 № 704 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на 

схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 

2023 рік» (далі – Постанова № 704). 

Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики опрацьовано 

надані заявниками документи та застосовано загальний підхід щодо визначення 

рівнів витрат статей структур тарифів на послуги постачальників універсальних 

послуг з 01.01.2023.  

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 

18.11.2022, були прийняті рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП 

про встановлення тарифів на послуги постачальників універсальних послуг  

з 01 січня 2023 року (далі – проєкти постанов НКРЕКП). Схвалені проєкти 

постанов НКРЕКП оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі 

Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних і юридичних 

осіб, їх об’єднань. 

Так, до НКРЕКП надходили звернення від заінтересованих осіб, у тому 

числі від профспілкових організацій, місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, із зауваженнями і пропозиціями до 

оприлюднених проєктів постанов НКРЕКП. Таблиці узагальнених зауважень та 

пропозицій до проєктів постанов НКРЕКП, з урахуванням положень Постанови 

№ 704, 05.12.2022 оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі 

Інтернет. 

Ураховуючи вищезазначене, Департаментом із регулювання відносин у 

сфері енергетики було опрацьовано зауваження та пропозиції до проєктів 

постанов НКРЕКП, надані заінтересованими особами, враховано актуалізовану 

інформацію та додатково скориговано деякі складові структур тарифів, а саме:  

Статтю «витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від 

населення («Укрпошта», АТ «Ощадбанк», інші банки)» – розраховано з 

урахуванням фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, із 

застосуванням індексу цін виробників промислової продукції на 2023 рік 

(106,2 %), але не більше, ніж пропозиція заявника; 
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«витрати на обслуговування програмного забезпечення» та 

«утримання кол-центрів» розраховано з урахуванням такого підходу, – якщо 

фактичні витрати за 9 місяців 2022 року, приведені до року, більше як на 20 % 

перевищують витрати, враховані в діючому тарифі, то статтю витрат визначено 

на рівні витрат, врахованих в діючому тарифі, збільшених на прогнозний індекс 

цін виробників (106,2 %). В іншому випадку – на рівні фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, збільшених на прогнозний індекс цін 

виробників (106,2 %). Визначені рівні витрат обмежено пропозицією заявника. 

Крім цього, з метою упорядкування витрат ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» в 

статтю «Витрати на  обслуговування програмного забезпечення» перенесено 

витрати за статтею «Витрати на ліцензії» на рівні пропозиції компанії.  

Статтю «поліграфічні, друкарські послуги»/«виготовлення бланків (друк 

рахунків)» для ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» та  

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», 

враховуючи надані ними зауваження, та у зв’язку із проведенням на території їх 

ліцензованої діяльності активних бойових дій внаслідок збройної агресії 

російської федерації, розраховано виходячи із фактичних витрат за ІІІ квартал 

2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу цін 

виробників (106,2 %), але не більше, ніж пропозиція заявника. 

Статтю «доставка рахунків» для ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» та ТОВ 

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», враховуючи 

надані ними зауваження, та у зв’язку із проведенням на території їх 

ліцензованої діяльності активних бойових дій внаслідок збройної агресії 

російської федерації, розраховано виходячи із фактичних витрат за ІІІ квартал 

2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу цін 

виробників (106,2 %), але не більше, ніж пропозиція заявника. 

Також, для ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», зважаючи  на складні умови 

здійснення ліцензованої діяльності на території, на якій постійно ведуться 

активні бойові дії, статті витрат «витрати на оплату послуг банків за прийом 

платежів від населення («Укрпошта», АТ «Ощадбанк», інші банки)», 

«Поліграфічні, друкарські послуги», «Доставка рахунків», «Поштово-

телеграфні послуги» враховано на рівні витрат у діючій структурі тарифу. 

Крім того, для ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» було перераховано статтю «плата за оренду», яка розрахована 

виходячи з фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, із 

застосуванням прогнозного індексу цін виробників (106,2 %) з урахуванням 

річної суми орендної плати за приміщення, що розташоване у м. Снігурівка, так 

як після деокупації території Снігурівського району Миколаївської області, 

поновлюються договірні відносини щодо його оренди, які були тимчасово 

припинені. 

«Внески на регулювання» – розраховані виходячи з прогнозованого 

чистого доходу та прогнозної ставки внеску на регулювання на 2023 рік на 

рівні 0,090 % (відповідно до постанови НКРЕКП від 28.06.2022 № 650 «Про 

визначення планової ставки внеску на регулювання на 2023 рік»).  
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Прогнозований чистий дохід, у свою чергу, визначено як суму: 

– прогнозованої річної товарної продукції, розрахованої на підставі 

обсягів малих непобутових та побутових споживачів із урахуванням ціни 

електричної енергії для малих непобутових споживачів у вересні 2022 року із 

застосуванням індексу цін виробників (106,2 %); 

– прогнозної компенсації вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за 

2022 рік, виходячи з фактичних даних за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року; 

– прогнозного доходу від продажу електричної енергії на різних 

сегментах ринку електричної енергії, у тому числі доходу від продажу 

електричної енергії, закупленої з метою врегулювання небалансів електричної 

енергії, виходячи з фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року, із застосуванням індексу цін виробників (106,2 %). 

Статтю «Коригування витрат» враховано відповідно до прийнятих  

16.11.2022 та 23.11.2022 на засіданні НКРЕКП рішень за результатами 

проведених заходів державного контролю, що передбачають здійснення 

коригування тарифів на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ 

«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ 

«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» шляхом їх 

зміни в бік зменшення на суму надлишково отриманого доходу від здійснення 

ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу. 

Також статтю витрат «обслуговування кондиціонерів» для 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» перераховано за загальними підходами, з 

урахуванням виправленої ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» технічної помилки у 

вказаній статті витрат (лист від 25.11.2022 № 3531-001/02-2022). 

Обсяги постачання електричної енергії постачальника універсальних 

послуг на 2023 рік для першої групи (малі непобутові споживачі) та для другої 

групи споживачів (побутові споживачі) розраховано виходячи з фактичних 

обсягів 12 місяців 2021 року з урахуванням коефіцієнту, який визначено 

шляхом співвідношення фактичних обсягів споживання електричної енергії за 3 

квартал 2022 року до фактичних обсягів за 3 квартал 2021 року (факт 2021 

року*коефіцієнт), але не менше, ніж пропозиція заявника. 

Водночас, ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» листом від 07.12.2022 № 3687 надало додаткові обґрунтувальні 

матеріали щодо обсягів постачання електричної енергії ТОВ «Оператор 

газотранспортної системи України», у тому числі довідку оператора системи 

розподілу ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо 

обсягів розподіленої електричної енергії вказаного споживача за період січня 

2021 року – листопада 2022 року та акти прийому-передачі електричної енергії 

за квітень – листопад 2022 року. 

Вказаного енергоємного споживача, який має виражений сезонний 

характер споживання електричної енергії, переведено у квітні 2022 року на 

постачання ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
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КОМПАНІЯ» на умовах універсальної послуги згідно з наказом Міністерства 

енергетики України від 04.03.2022 № 104 «Щодо проведення розрахунків на 

ринку електричної енергії». З метою врахування сезонності споживання 

зазначеного споживача для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» прогнозні обсяги постачання 

електричної енергії для першої групи (малі непобутові споживачі) на 2023 рік 

визначено як суму:  

– обсягів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за 

11 місяців 2022 року, приведених до року; 

– добутку фактичних обсягів постачання електричної енергії для першої 

групи за 2021 рік та коефіцієнту відхилення (який визначено, як 

співвідношення фактичних обсягів постачання електричної енергії для першої 

групи за ІІІ квартал 2022 року без врахування обсягів споживання  

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» до фактичних обсягів 

постачання електричної енергії для першої групи за ІІІ квартал 2021 року). 

Крім цього, до НКРЕКП листом від 28.11.2022 № 01-20/7035 звернулось 

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» з проханням щодо зниження обсягів 

постачання електричної енергії малим непобутовим споживачам на підставі 

звернення КП «Харківводоканал» щодо розірвання договорів про постачання 

електричної енергії постачальником універсальних послуг та оформлення заяви 

приєднання для оформлення нових договорів на 2023 рік по вільних цінах. 

Відповідно до наданих обґрунтувальних матеріалів обсяг споживання 

електричної енергії цим підприємством у 2022 році становить 48 % від 

загального планового споживання електричної енергії малими непобутовими 

споживачами ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ». 

Ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

прийняття проєктів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги 

постачальника універсальних послуг для ліцензіатів з постачання електричної 

енергії споживачу, з 01.01.2023. 

Проєкти рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги 

постачальника універсальних послуг з 01 січня 2023 року додаються. 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики 

А. Огньов 

 



  

 

 

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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 81,95 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. 

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2689 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».  

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 147 504

1.1 Матеріальні витрати: 1 867

1.1.1 виробничі послуги 375

1.1.2 сировина і матеріали 1 492

1.2 Витрати на оплату праці  63 791

1.3 Відрахування на соціальні заходи 14 034

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 67 812

1.5.1 витрати на зв'язок 245

1.5.2 витрати на службові відрядження 0

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 2 471

1.5.4 інші витрати 65 096

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 104 800

3 Прибуток 51 003

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 303 307

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  81,95



  

 

 

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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 101,87 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2697 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». 

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 71 307

1.1 Матеріальні витрати: 4 258

1.1.1 виробничі послуги 3 789

1.1.2 сировина і матеріали 469

1.2 Витрати на оплату праці  33 604

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 393

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 26 052

1.5.1 витрати на зв'язок 329

1.5.2 витрати на службові відрядження 88

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 771

1.5.4 інші витрати 24 864

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 32 553

3 Прибуток 15 842

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 119 702

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 

постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  101,87
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ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги постачальників універсальних послуг на 2023 рік 

 

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

відповідно до вимог Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг (далі – Методика), затвердженої постановою НКРЕКП від 

05.10.2018 № 1176, суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на 

постачання електричної енергії споживачу, на яких покладено виконання 

функцій постачальника універсальних послуг (далі – заявники), надано 

до НКРЕКП заяви та додані до них документи для встановлення тарифів на 

послуги постачальника універсальних послуг на 2023 рік, з урахуванням 

постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 704 «Про врегулювання окремих питань 

щодо подання на схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік». 

Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики опрацьовано 

надані заявниками документи та застосовано загальний підхід щодо визначення 

рівнів витрат статей структур тарифів на послуги постачальників універсальних 

послуг на 2023 рік.  

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 

18.11.2022, були прийняті рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП 

про встановлення тарифів на послуги постачальників універсальних послуг  

з 01 січня 2023 року (далі – проєкти постанов НКРЕКП). Схвалені проєкти 

постанов НКРЕКП оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі 

Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних і юридичних 

осіб, їх об’єднань. 

Протягом визначеного періоду до НКРЕКП надходили звернення від 

заінтересованих осіб, у тому числі від заявників, профспілкових організацій, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, із 

зауваженнями і пропозиціями до оприлюднених проєктів постанов НКРЕКП. 

Таблиці узагальнених зауважень та пропозицій до проєктів постанов НКРЕКП, 

з урахуванням положень Постанови № 704, 05.12.2022 оприлюднено на 

офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет. 

Ураховуючи вищезазначене, Управлінням цінової та тарифної політики у 

сфері електроенергетики Департаменту із регулювання відносин у сфері 

енергетики було опрацьовано надані пропозиції заявників щодо рівня та 

структури тарифу на послуги ПУП на 2023 рік та враховано актуалізовану 

інформацію та додатково скориговано деякі складові структур тарифів, а саме:  

«витрати на обслуговування програмного забезпечення» розраховано 

виходячи з урахуванням такого підходу, – якщо фактичні витрати за 9 місяців 

2022 року, приведені до року, більше як на 20 % перевищують витрати, 

враховані в діючому тарифі, то статтю витрат визначено на рівні витрат, 

врахованих в діючому тарифі, збільшених на прогнозний індекс цін виробників 

(106,2 %). В іншому випадку – на рівні фактичних витрат за 9 місяців 2022 
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року, приведених до року, збільшених на прогнозний індекс цін виробників 

(106,2 %). 

При цьому статті «доставка рахунків» та «поліграфічні, друкарські 

послуги» для компаній ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» ТОВ 

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» на територіях 

яких відбувались активні бойові дії внаслідок збройної агресії російської 

федерації, розраховано виходячи із фактичних витрат за 3-й квартал 

приведених до року із застосуванням прогнозного індексу цін виробників 

(106,2 %). 

За аналогічним підходом визначено статтю витрат «поліграфічні, 

друкарські послуги» для ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ». 

Для ПрАТ «Харківенергозбут» статті  витрат «Поліграфічні, друкарські 

послуги», «Доставка рахунків», «Поштово-телеграфні послуги» через складні 

умови здійснення діяльності, на території якої постійно ведуться активні бойові 

дії, враховано на рівні витрат у діючій структурі тарифу. 

Крім того, для ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» було перераховано статтю «плата за оренду», яка розрахована 

виходячи з фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, із 

застосуванням прогнозного індексу цін виробників (106,2 %) з урахуванням 

річної суми орендної плати у розмірі 86,4 тис. грн за приміщення, що 

розташоване за адресою м. Снігурівка, вул. Суворова, 106/10, так як після 

деокупації території Снігурівського району Миколаївської області, 

продовжуються договірні відносини щодо його оренди, які були тимчасово 

припинені.  

«утримання кол-центрів» – розраховано з урахуванням такого підходу, – 

якщо фактичні витрати за 9 місяців 2022 року, приведені до року, більше як на 

20 % перевищують витрати, враховані в діючому тарифі, то статтю витрат 

визначено на рівні витрат, врахованих в діючому тарифі, збільшених на 

прогнозний індекс цін виробників (106,2 %). В іншому випадку – на рівні 

фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, збільшених на 

прогнозний індекс цін виробників (106,2 %) 

«витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення 

(«Укрпошта», АТ «Ощадбанк», інші банки)» – розраховано з фактичних витрат 

за 9 місяців 2022 року, приведених до року, та застосовано індекс цін 

виробників промислової продукції на 2023 рік (106,2 %); 

 «внески на регулювання» – розраховані виходячи з прогнозованого 

чистого доходу та прогнозної ставки внеску на регулювання на 2023 рік на 

рівні 0,090 % (відповідно до постанови НКРЕКП від 28.06.2022 № 650 «Про 

визначення планової ставки внеску на регулювання на 2023 рік»). 

Прогнозований чистий дохід, в свою чергу, визначено як суму: 

– прогнозованої річної товарної продукції, розрахованої на підставі 

обсягів малих непобутових та побутових споживачів із урахуванням ціни 

електричної енергії для малих непобутових споживачів у вересні 2022 року із 

застосуванням індексу цін виробників (106,2 %); 

– прогнозної компенсації вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за 
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2022 рік, виходячи з фактичних даних за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року; 

– прогнозного доходу від продажу електричної енергії на різних 

сегментах ринку електричної енергії, у тому числі доходу від продажу 

електричної енергії, закупленої з метою врегулювання небалансів електричної 

енергії, виходячи з фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року, із застосуванням індексу цін виробників (106,2 %); 

статті витрат «лікарняні», «судовий збір», «страхування», «соціальні 

виплати»,  «охорона», «періодичні видання», «ремонт будівель», «виплати 

згідно колективного договору (одноразова матеріальна допомога)», «оренда 

автомобілів», «інші послуги виробничого характеру» – встановлено на 

нульовому рівні. 

5) «Коригування витрат» враховано коригування відповідно до 

прийнятих 16 листопада 2022 року та від 23 листопада 2022 року на засіданні 

НКРЕКП, яке відбулось у формі відкритого слухання, рішень за результатами 

проведених заходів державного контролю, що передбачають здійснення 

коригування тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ 

«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», шляхом його зміни в бік зменшення 

на суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності 

з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». 

При цьому, для ПрАТ «Харківенергозбут» обсяг постачання електричної 

енергії по малим непобутовим споживачам зменшено на фактичні обсяги 

споживання, у зв’язку з переходом КП «Харківводоканал» на споживання 

електричної енергії за «вільними цінами». 

 Також НКРЕКП враховано допущено технічну помилку  

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 25.11.2022 № 3531-001/02-2022) у 

статті витрат «обслуговування кондиціонерів», а саме, у графі «Пропозиція 

компанії на прогнозний період» зазначено 65 тис. грн. замість 165 тис.грн. 

Оскільки фактичні витрати за статтею «обслуговування кондиціонерів» тільки 

за 9 місяців 2022 року склали 95 тис. грн. (у діючому тарифі – 111 тис. грн.), 

компанія просила врахувати статтю витрат «обслуговування кондиціонерів»  у 

розмірі 165 тис. грн. Таким чином статтю витрат «обслуговування 

кондиціонерів» розраховано за загальними підходами. 

Ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги 

постачальника універсальних послуг для ліцензіатів з постачання електричної 

енергії споживачу, з 01.01.2023 для зазначених вище заявників. 

Проєкти зазначених постанов НКРЕКП додаються. 

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики 

А. Огньов 

 

 

 



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРА ВІННИЦЯ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на  

рівні 131,36 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від  17 грудня 2021 року № 2681 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 144 959

1.1 Матеріальні витрати: 4 985

1.1.1 виробничі послуги 4 623

1.1.2 сировина і матеріали 362

1.2 Витрати на оплату праці  67 378

1.3 Відрахування на соціальні заходи 14 823

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 57 773

1.5.1 витрати на зв'язок 729

1.5.2 витрати на службові відрядження 265

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 6 379

1.5.4 інші витрати 50 400

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 40 852

3 Прибуток 19 881

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 205 692

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  131,36



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні             

117,56 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2682 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 79 999

1.1 Матеріальні витрати: 1 988

1.1.1 виробничі послуги 779

1.1.2 сировина і матеріали 1 209

1.2 Витрати на оплату праці  35 252

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 755

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 35 004

1.5.1 витрати на зв'язок 256

1.5.2 витрати на службові відрядження 78

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 981

1.5.4 інші витрати 32 689

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 28 703

3 Прибуток 13 969

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 122 671

А. Огньов

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  117,56

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики



  

 

 

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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» для здійснення діяльності з 

надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг на рівні 112,75 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) 

та структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2683 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 

постачальника універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

1 Операційні витрати: 316 411

1.1 Матеріальні витрати: 5 852

1.1.1 виробничі послуги 5 089

1.1.2 сировина і матеріали 763

1.2 Витрати на оплату праці  140 193

1.3 Відрахування на соціальні заходи 30 842

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 139 524

1.5.1 витрати на зв'язок 2 072

1.5.2 витрати на службові відрядження 487

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 12 979

1.5.4 інші витрати 123 986

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 118 968

3 Прибуток 57 898

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 493 277

А. Огньов

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  112,75



  

 
 

 
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 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 
здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 
постачальника універсальних послуг на рівні 119,93 грн/МВт·год (без 
урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   
 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 
від 17 грудня 2021 року № 2685 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».                

 
4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 93 431

1.1 Матеріальні витрати: 1 973

1.1.1 виробничі послуги 1 467

1.1.2 сировина і матеріали 506

1.2 Витрати на оплату праці  60 166

1.3 Відрахування на соціальні заходи 13 237

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 31 123

1.5.1 витрати на зв'язок 99

1.5.2 витрати на службові відрядження 47

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 719

1.5.4 інші витрати 30 258

1.6 Коригування витрат* -13 068

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 30 935

3 Прибуток 15 055

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 139 421

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЖИТОМИРСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  119,93

* Коригування витрат відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 16 листопада 2022 року № 1485  

у бік зменшення на загальну суму 13 068,00 тис. грн (без урахування податку на додану вартість).



                                 

 

 

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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 
 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання 

універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 

на рівні 119,96 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
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десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2686 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 
 

 

 



Додаток 
до постанови НКРЕКП
____________ №______ 

1 Операційні витрати: 112 167

1.1 Матеріальні витрати: 2 514

1.1.1 виробничі послуги 1 907

1.1.2 сировина і матеріали 607

1.2 Витрати на оплату праці  48 169

1.3 Відрахування на соціальні заходи 10 597

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 50 887

1.5.1 витрати на зв'язок 528

1.5.2 витрати на службові відрядження 198

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 278

1.5.4 інші витрати 46 883

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 39 074

3 Прибуток 19 016

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 170 257

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  119,96



  
 
 

 
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 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ» 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» для здійснення діяльності з надання 
універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 
на рівні 94,90 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 
додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   
 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 
від 17 грудня 2021 року № 2688 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ».                

 
4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 223 951

1.1 Матеріальні витрати: 4 361

1.1.1 виробничі послуги 4 091

1.1.2 сировина і матеріали 270

1.2 Витрати на оплату праці  95 772

1.3 Відрахування на соціальні заходи 21 070

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 102 748

1.5.1 витрати на зв'язок 1 449

1.5.2 витрати на службові відрядження 49

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 17 173

1.5.4 інші витрати 84 077

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 109 870

3 Прибуток 53 470

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 387 291

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  94,90



  
 

 
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 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 
здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 
постачальника універсальних послуг на рівні 80,81 грн/МВт·год (без 
урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. 

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2689 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».  

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 147 707

1.1 Матеріальні витрати: 1 867

1.1.1 виробничі послуги 375

1.1.2 сировина і матеріали 1 492

1.2 Витрати на оплату праці  63 791

1.3 Відрахування на соціальні заходи 14 034

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 68 015

1.5.1 витрати на зв'язок 245

1.5.2 витрати на службові відрядження 0

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 2 471

1.5.4 інші витрати 65 299

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 104 800

3 Прибуток 51 003

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 303 510

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  80,81



  

 

 

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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 118,77 грн/МВт·год (без 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

ПРОЄКТ 
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урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.  

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2690 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 80 386

1.1 Матеріальні витрати: 423

1.1.1 виробничі послуги 118

1.1.2 сировина і матеріали 305

1.2 Витрати на оплату праці  44 301

1.3 Відрахування на соціальні заходи 9 746

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 25 916

1.5.1 витрати на зв'язок 187

1.5.2 витрати на службові відрядження 91

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 955

1.5.4 інші витрати 23 683

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 29 699

3 Прибуток 14 454

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 124 539

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  118,77



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні                 

104,20 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2.  Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3.  Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 

17 грудня 2021 року № 2692 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 163 830

1.1 Матеріальні витрати: 7 377

1.1.1 виробничі послуги 3 677

1.1.2 сировина і матеріали 3 700

1.2 Витрати на оплату праці  76 279

1.3 Відрахування на соціальні заходи 16 781

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 63 393

1.5.1 витрати на зв'язок 395

1.5.2 витрати на службові відрядження 215

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 819

1.5.4 інші витрати 57 964

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 66 905

3 Прибуток 32 560

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 263 295

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  104,20



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для здійснення 

діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг на рівні 113,60 грн/МВт·год (без урахування податку на 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника універсальних 

послуг згідно з додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2693 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



                                    Додаток 

                                    до постанови НКРЕКП

                                    _________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 93 496

1.1 Матеріальні витрати: 2 547

1.1.1 виробничі послуги 1 417

1.1.2 сировина і матеріали 1 130

1.2 Витрати на оплату праці  48 413

1.3 Відрахування на соціальні заходи 10 651

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 31 885

1.5.1 витрати на зв'язок 3 168

1.5.2 витрати на службові відрядження 95

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 871

1.5.4 інші витрати 24 751

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 35 911

3 Прибуток 17 477

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 146 884

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  113,60



  

 

 

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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 96,82 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

УТУОЧНЕНУТОО

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2694 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



                                     Додаток 

                                     до постанови НКРЕКП

                                     _________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 182 808

1.1 Матеріальні витрати: 5 584

1.1.1 виробничі послуги 4 157

1.1.2 сировина і матеріали 1 427

1.2 Витрати на оплату праці  94 623

1.3 Відрахування на соціальні заходи 20 817

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 61 784

1.5.1 витрати на зв'язок 684

1.5.2 витрати на службові відрядження 47

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 2 132

1.5.4 інші витрати 58 921

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 96 147

3 Прибуток 46 791

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 325 746

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  96,82



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня                   

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні               

119,68 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2695 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Додаток 

     до постанови НКРЕКП

     _______________ №_______ 

1 Операційні витрати: 110 293

1.1 Матеріальні витрати: 1 015

1.1.1 виробничі послуги 282

1.1.2 сировина і матеріали 733

1.2 Витрати на оплату праці  77 023

1.3 Відрахування на соціальні заходи 16 945

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 36 362

1.5.1 витрати на зв'язок 657

1.5.2 витрати на службові відрядження 55

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 252

1.5.4 інші витрати 34 398

1.6 Коригування витрат* -21 052

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 36 454

3 Прибуток 17 741

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 164 488

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  119,68

* Коригування витрат відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 23 листопада 2022 року

№ 1532 у бік зменшення на загальну суму 63 154,55 тис. грн (без урахування податку на додану

вартість) протягом 2023 - 2025 років (36 місяців) (у 2023 році – 21 051,52 тис. грн (без урахування

податку на додану вартість)).



  
 

 
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 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» 
 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» для здійснення діяльності з надання 
універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 
на рівні 138,27 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 
додатком. 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. 

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2696 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД».  

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 124 234

1.1 Матеріальні витрати: 2 290

1.1.1 виробничі послуги 1 545

1.1.2 сировина і матеріали 745

1.2 Витрати на оплату праці  53 807

1.3 Відрахування на соціальні заходи 11 838

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 56 299

1.5.1 витрати на зв'язок 2 117

1.5.2 витрати на службові відрядження 217

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 9 775

1.5.4 інші витрати 44 190

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 35 618

3 Прибуток 17 334

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 177 186

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  138,27



  

 

 

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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 101,48 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2697 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». 

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 70 852

1.1 Матеріальні витрати: 4 258

1.1.1 виробничі послуги 3 789

1.1.2 сировина і матеріали 469

1.2 Витрати на оплату праці  33 604

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 393

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 25 597

1.5.1 витрати на зв'язок 329

1.5.2 витрати на службові відрядження 88

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 771

1.5.4 інші витрати 24 409

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 32 553

3 Прибуток 15 842

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 119 247

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 
постачальника 

універсальних послуг 
(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  101,48



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 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 
2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» для здійснення діяльності з 
надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 
універсальних послуг на рівні 151,23 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг згідно з додатком. 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може 
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перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у 
структурі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2698 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СУМИ». 

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
 
 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 



   Додаток 

   до постанови НКРЕКП

   _______________ №_________ 

1 Операційні витрати: 99 675

1.1 Матеріальні витрати: 2 736

1.1.1 виробничі послуги 2 425

1.1.2 сировина і матеріали 311

1.2 Витрати на оплату праці  53 161

1.3 Відрахування на соціальні заходи 11 695

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 32 083

1.5.1 витрати на зв'язок 167

1.5.2 витрати на службові відрядження 85

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 484

1.5.4 інші витрати 28 347

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 24 103

3 Прибуток 11 730

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 135 508

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  151,23



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 

2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» для здійснення 

діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг на рівні 119,02 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може 

перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у 

структурі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2699 «Про встановлення тарифу  

на послуги постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_______________ №_________ 

1 Операційні витрати: 71 062

1.1 Матеріальні витрати: 2 263

1.1.1 виробничі послуги 2 078

1.1.2 сировина і матеріали 185

1.2 Витрати на оплату праці  34 822

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 661

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 26 316

1.5.1 витрати на зв'язок 656

1.5.2 витрати на службові відрядження 52

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 2 934

1.5.4 інші витрати 22 674

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 22 956

3 Прибуток 11 172

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 105 190

А. Огньов

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 

постачальника універсальних 

послуг (необхідний дохід), тис. 

грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  119,02

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики



                                                    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 

постачальника універсальних послуг 

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні  

134,63 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

УТУОЧНЕНУТОО 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2700 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ».  

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 212 399

1.1 Матеріальні витрати: 877

1.1.1 виробничі послуги 0

1.1.2 сировина і матеріали 877

1.2 Витрати на оплату праці  110 649

1.3 Відрахування на соціальні заходи 24 343

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 76 530

1.5.1 витрати на зв'язок 789

1.5.2 витрати на службові відрядження 145

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 979

1.5.4 інші витрати 71 617

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 63 276

3 Прибуток 30 794

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 306 469

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються в 

розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  134,63



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання 

універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 

на рівні 116,51 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 

 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2702 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

___________ №________

1 Операційні витрати: 97 283

1.1 Матеріальні витрати: 3 475

1.1.1 виробничі послуги 2 702

1.1.2 сировина і матеріали 773

1.2 Витрати на оплату праці  42 055

1.3 Відрахування на соціальні заходи 9 252

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 42 501

1.5.1 витрати на зв'язок 698

1.5.2 витрати на службові відрядження 64

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 480

1.5.4 інші витрати 40 259

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 33 427

3 Прибуток 16 268

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 146 978

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються в 

розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 

постачальника універсальних 

послуг (необхідний дохід), тис. 

грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  116,51



                                 

 

 

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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня  

2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення 

діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг на рівні 113,98 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг згідно з додатком. 

 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може 

перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у 

структурі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2703 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

______________ №_________ 

1 Операційні витрати: 96 636

1.1 Матеріальні витрати: 6 088

1.1.1 виробничі послуги 3 606

1.1.2 сировина і матеріали 2 482

1.2 Витрати на оплату праці  55 633

1.3 Відрахування на соціальні заходи 12 239

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 24 845

1.5.1 витрати на зв'язок 355

1.5.2 витрати на службові відрядження 117

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 306

1.5.4 інші витрати 24 067

1.6 Коригування витрат* -2 169

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 36 332

3 Прибуток 17 682

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 150 650

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  113,98

* Коригування витрат відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 16 листопада 2022 року №1480  

у бік зменшення на загальну суму 2 169,20 тис. грн (без урахування податку на додану вартість).



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 96,54 грн/МВт·год                               
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(без урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2704 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». 

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 55 257

1.1 Матеріальні витрати: 2 498

1.1.1 виробничі послуги 1 027

1.1.2 сировина і матеріали 1 471

1.2 Витрати на оплату праці  25 527

1.3 Відрахування на соціальні заходи 5 616

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 21 616

1.5.1 витрати на зв'язок 166

1.5.2 витрати на службові відрядження 91

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 188

1.5.4 інші витрати 20 171

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 28 368

3 Прибуток 13 806

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 97 431

А. Огньов

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  96,54

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики



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 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» для здійснення діяльності з надання універсальної послуги 

тариф на послуги постачальника універсальних послуг на  

рівні 143,97 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від  17 грудня 2021 року № 2705 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 89 558

1.1 Матеріальні витрати: 780

1.1.1 виробничі послуги 531

1.1.2 сировина і матеріали 249

1.2 Витрати на оплату праці  45 353

1.3 Відрахування на соціальні заходи 9 978

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 33 447

1.5.1 витрати на зв'язок 258

1.5.2 витрати на службові відрядження 96

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 355

1.5.4 інші витрати 28 738

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 24 317

3 Прибуток 11 834

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 125 709

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  143,97


