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                                                                                                                    УТОЧНЕНО 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 

2023 рік» 
 

Положеннями статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – 
Закон) визначено, що на ринку електричної енергії державному регулюванню 
підлягає зокрема тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління. 

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

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

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

За підсумками проаналізованих розрахунків та опрацьованих матеріалів, 
наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» для встановлення тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління на 2023 рік із додатковим обґрунтуванням 
статей структури тарифу, для забезпечення надійної та збалансованої роботи  
НЕК «УКРЕНЕРГО», на засіданні НКРЕКП, що проводилося 18.11.2022 у формі 
відкритого слухання, схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення 
тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. 
 НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік» (далі – Проєкт рішення), згідно з яким тариф на 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2023 рік 
визначено на рівні 283,18 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість). 

Схвалений Проєкт рішення разом з обгрунтувальними підходами 18.11.2022 
оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет за посиланням: 
https:// www.nerc.gov.ua /news/ oprilyudnyuyetsya- proyekt- postanovi- vstanovlennya-
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tarifu- na- poslugi- z- dispetcherskogo- operativno- tehnologichnogo- upravlinnya-nek-
ukrenergo-na-2023-rik для отримання до 28.11.2022 зауважень та пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

Протягом визначеного періоду, а також після вказаного періоду до НКРЕКП 
надійшли звернення із зауваженнями та пропозиціями від заінтересованих осіб до 
схваленого Проєкту рішення. 

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами пропозицій 
щодо рівня та структури тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління витрати у структурі тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління витрати НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік 
було скориговано таким чином: 

 

1. Статтю «Витрати на придбання допоміжних послуг» перераховано та 
враховано у сумі – 15 904 074 тис. грн на підставі пропозицій, наданих 
НЕК «УКРЕНЕРГО» (додаток 3 до листа від 08.10.2022 № 01/44552), згідно з якими 
витрати на придбання допоміжних послуг складають 59 056 800 тис. грн, та 
Департаментом енергоринку НКРЕКП (службова записка від 05.12.2022  
№ 795/22-22), у зв’язку з чим при розрахунку не враховано: 

32 005 800 тис. грн – обмеження витрат на допоміжні послуги резервів 
заміщення (робота на газу) на 2023 рік, з урахуванням прийнятого Кабінетом 
Міністрів України рішення щодо запровадження «газового» ПСО (покладання 
спеціальних обов'язків на НАК «Нафтогаз України» щодо забезпечення природним 
газом); 

11 146 926 тис. грн – у зв’язку з фіксацією граничних цін на придбання 
допоміжних послуг на 2023 рік на рівні цін 2022 року (відповідно до проєкту 
рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення 
зміни до Методики формування цін на допоміжні послуги», схваленого на засіданні 
НКРЕКП, проведеного у формі відкритого слухання 29.11.2022). 

 

2. Статтю «витрати на погашення кредитів» передбачено врахування витрат 
на повернення «тіла» кредитних коштів, отриманих за кредитними угодами з 
міжнародними фінансовими інституціями протягом минулих періодів на цілі 
Інвестиційної програми. 

Згідно з зобов’язаннями, передбаченими підписаними кредитними договорами, 
НКРЕКП виступає гарантом включення до структур тарифів НЕК «УКРЕНЕРГО» 
витрат на погашення кредитних коштів (повернення «тіла» залучених кредитних 
коштів).  

Водночас, на сьогодні здійснюються заходи щодо винайдення шляхів 
реструктуризації коштів для погашення зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО» по 
залучених кредитах до припинення в Україні воєнного стану, а саме: 

1) Регулятором надіслано звернення до Уряду (лист від 23.11.2022 
№ 15219/17.2.2/7-2) з проханням надати відповідні доручення щодо опрацювання 
питання реструктуризації коштів для погашення зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО» по 
залучених кредитах до припинення в Україні воєнного стану з метою забезпечення 
збалансованої роботи ринку електричної енергії у період воєнного стану, зменшення 
фінансового навантаження на споживачів електричної енергії; 
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2) НЕК «УКРЕНЕРГО» звернулось до Міністерства фінансів України та 
НКРЕКП щодо сприяння у проведенні перемовин з Міжнародними фінансовими 
інституціями стосовно можливості реструктуризації коштів для погашення 
зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО» по залучених кредитах та надання роз’яснень щодо 
подальших заходів; 

Разом з цим, Міністерство фінансів України надало відповідь 
НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо питання реструктуризації заборгованості 
НЕК «УКРЕНЕРГО» за кредитами, залученими за кредитними угодами з 
міжнародними фінансовими інституціями протягом минулих років, та 
проінформувало, що в рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями 
(МБРР, ЄБРР та ЄІБ) здійснюються перемовини щодо виділення нових кредитних та 
грантових коштів для підтримки ліквідності та стійкості роботи НЕК «УКРЕНЕРГО» 
в умовах збройної агресії російської федерації проти України. Отже звернення до 
міжнародних фінансових організацій із запитом про реструктуризацію матиме 
негативний вплив на процес перемовин, а також значно ускладнить та відтермінує 
роботу із залучення зовнішнього фінансування для НЕК «УКРЕНЕРГО». 

Водночас Міністерством фінансів проінформовано, що відповідно до 
Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питання платежів з 
обслуговування державного боргу, укладеного Урядом України з країнами-
кредиторами 14.09.2022, спільно з Кредитною установою для відбудови (KfW) 
здійснюються заходи щодо тимчасового призупинення погашення та обслуговування 
державного боргу за позиками KfW, наданими Кабінету Міністрів України до 
31.07.2022, в тому числі за кредитами, залученими для реалізації проектів 
НЕК «УКРЕНЕРГО». 

У зв’язку з цим, НЕК «УКРЕНЕРГО» надіслано звернення від 08.12.2022  
№ 01/54728 до НКРЕКП щодо включення в тарифи НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік 
видатків на повернення заборгованості за отриманими кредитами, отриманими від 
міжнародних фінансових організацій. 

 

З урахуванням зазначеного Департаментом із регулювання відносин у сфері 
енергетики опрацьовано надані матеріали та ураховуючи проведення роботи щодо 
винайдення шляхів реструктуризації коштів для погашення зобов’язань  
НЕК «УКРЕНЕРГО» по залучених кредитах, пропонується статтю «витрати на 
погашення кредитів» на 2023 рік визначити у сумі 556 420 тис. грн, з урахуванням 
витрат на повернення «тіла» кредитних коштів, отриманих за кредитними угодами з 
МФІ (без врахування позик за проєктами KfW). 

 

3. У складі витрат за статтею «фінансові витрати (відсотки за банківський 
кредит)» пропонується додатково врахувати кошти на сплату відсотків за 
користування: 

 кредитом від уряду ФРН (проект «Підвищення ефективності передачі 
електроенергії (Модернізація підстанцій) – II»), ураховуючи прийняття постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1367 «Деякі питання реалізації 
спільного з Кредитною установою для відбудови («KfW») Проєкту «Підвищення 
ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ»; 

кредитом від уряду ЄБРР (Проект екстреного відновлення мережі 
електропередачі) між приватним акціонерним товариством «Національна енергетична 
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компанія «Укренерго» та Європейським банком реконструкції та розвитку), 
ураховуючи прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1365 
«Про надання у 2022 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного 
акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»», 
відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 16.12.2022 № 01/56696; 

Витрати на сплату вказаних відсотків враховано на підставі інформації 
Товариства щодо залученої суми кредитних коштів у валюті, перерахованої з 
урахуванням розрахункового прогнозного курсу 41,44 грн/євро (визначеного 
наступним чином: 42,2 грн за 1 долар, помножений на коефіцієнт співвідношення 
0,98201809 курсу долара до євро, що склався з 01.10.2022 по 30.10.2022). 

 

4. Статтю «Коригування необхідного доходу (витрат)» враховано на 
рівні (+613 807 тис. грн) відповідно до:  

1) підпункту 5 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – у 
бік збільшення на загальну суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування податку на 
додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців); 

2) підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року  
№ 1554 – у бік збільшення на загальну суму 613 806,83 тис. грн  (без урахування 
податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців); 

3) підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року  
№ 1554 – у бік зменшення на загальну суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування 
податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців). 

 

5. У зв’язку з цим перераховано статтю витрат «Внески на 
регулювання». 

 

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами пропозицій 
щодо рівня та структури тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління було складено Таблицю узагальнених зауважень та 
пропозицій до проєкту постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 
2023 рік», яку оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет 
05.12.2022. 

 
Отже, з урахуванням зазначеного вище прогнозний необхідний дохід 

(прогнозовані витрати) в структурі тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік становить 
18 324 263 тис. грн. 

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 
на 2023 рік склав 85,06 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). 

 
6. 20.12.2022 відбулася нарада за участі Голови та членів НКРЕКП з питання 

встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії, тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року, за результатами якої складено 
Протокол наради від 20.12.2022 № 127-п/2022 та узгоджено такий підхід. 

Виходячи з матеріалів, попередньо підготовлених Департаментом із 
регулювання відносин у сфері енергетики для прийняття тарифу на послуги з 
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диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергії з 01 січня 2023 року 
відбувається зростання тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління на 37 %. Таке одномоментне зростання в умовах 
воєнного часу може бути надмірно обтяжливим для споживачів електричної енергії. 

Наголошено, що Регулятор здійснює державне регулювання з метою зокрема 
досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять 
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави. 

Ураховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для 
споживачів електричної енергії доцільним є застосування поетапного підвищення 
тарифу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. 

З метою поступового підвищення рівня тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління з дотриманням норм Порядку 586 здійснено 
розрахунок тарифу на календарний рік (на базі річного необхідного доходу оператора 
системи передачі, прогнозного обсягу передачі електроенергії НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2023 рік та прогнозного обсягу відпуску електричної енергії на 2023 рік) та 
визначено відсоток зростання тарифу. Зазначений відсоток зростання тарифу 
розтерміновано на три етапи підвищення (з 01 січня 2023 року, з 01 квітня 2023 року 
та з 01 липня 2023 року).  

У розрахунку передбачено, що на першому етапі тариф на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління має зростати в межах 10 %, 
на другому та третьому етапах – у межах 20 %. При цьому, середній за рік тариф 
відповідає тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління, розрахованому на календарний рік відповідно до Порядку 586. 
 

Отже, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про прийняття постанови 
НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік», яка має набрати 
чинності з 01.01.2023 з трьома етапами перегляду – з 01 січня 2023 року, з 01 квітня 
2023 року та з 01 липня 2023 року, що додається.  

 
 
Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики                                           А. Огньов 



УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

    
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

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

 
 
 

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

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

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тариф на 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління: 

 
 



 
 

2 

1) на період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року (включно) на 
рівні 68,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість); 

 
2) на період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року (включно) – 

80,87 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість); 
 
3) на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно) –  

95,54 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість). 
 
2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» структуру 
тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 
на 2023 рік згідно з додатком. 
 

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

 
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 01 грудня 2021 року № 2455 «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2022 рік». 

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

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



    Додаток 

    до постанови НКРЕКП

№ з/п
Перелік складових  частин витрат на послуги з 

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

Одиниця  виміру
У  тарифі, 

розрахованому на 
2023 рік

1 Операційні витрати: тис. грн 17 480 494

1.1 Матеріальні витрати: тис. грн 19 097

1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 473

1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 1 005

1.1.3 паливно-мастильні матеріали тис. грн 964

1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 1 001

1.1.5 електроенергія на господарські потреби тис. грн 12 604

1.1.6 витрати на охорону праці тис. грн 3 050

1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 610 057

1.3 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 134 213

1.4 Амортизація тис. грн 30 148

1.5 Витрати на послуги адміністратора розрахунків тис. грн 36 076

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

1.7 Витрати на врегулювання системних обмежень тис. грн 0

1.8 Витрати на придбання допоміжних послуг тис. грн 15 904 074

1.9 Інші операційні витрати тис. грн 118 738

1.10 Коригування витрат * тис. грн 613 807

2 Фінансові витрати тис. грн 228 164

3 Витрати з прибутку: тис. грн 615 605

3.1 прибуток (чистий прибуток): тис. грн 615 605

3.1.1 капітальні інвестиції тис. грн 1 760

3.1.2 на повернення залучених кредитних коштів тис. грн 556 420

3.1.3 інші витрати з прибутку тис. грн 57 425

3.1.4
відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до 
державного бюджету

тис. грн 0

3.2 податок на прибуток тис. грн 0

4 Усього необхідний дохід (витрати) тис. грн 18 324 263

5 Обсяг передачі електричної енергії МВт·год 106 135 000

6
Обсяг відпущеної електричної енергії виробниками 
електричної енергії

МВт·год 109 300 000

А. Огньов

    ___________ № ______        

Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління                                      

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«УКРЕНЕРГО» на 2023 рік

* Коригування необхідного доходу (витрат)  відповідно до: 
1) підпункту 5 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – у бік збільшення на загальну
суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців);
2) підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 1554 – у бік збільшення на загальну
суму  613 806,83 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців);
3) підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 1554 – у бік зменшення на загальну
суму  1 187 856,46 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців).

Директор  Департаменту із  регулювання 
відносин у сфері енергетики
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УТОЧНЕНО 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 

2023 рік» 
 

Положеннями статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – 
Закон) визначено, що на ринку електричної енергії державному регулюванню 
підлягає зокрема тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління. 

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

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

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

За підсумками проаналізованих розрахунків та опрацьованих матеріалів, 
наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» для встановлення тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління на 2023 рік із додатковим обґрунтуванням 
статей структури тарифу, для забезпечення надійної та збалансованої роботи 
НЕК «УКРЕНЕРГО», на засіданні НКРЕКП, що проводилося 18.11.2022 у формі 
відкритого слухання, схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення 
тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на 2023 рік» (далі – Проєкт рішення), згідно з яким тариф на 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2023 рік 
визначено на рівні 283,18 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість). 

Схвалений Проєкт рішення разом з обгрунтувальними підходами 18.11.2022 
оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет за посиланням: 
https:// www.nerc.gov.ua /news/ oprilyudnyuyetsya- proyekt- postanovi- vstanovlennya-
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tarifu- na- poslugi- z- dispetcherskogo- operativno- tehnologichnogo- upravlinnya-nek-
ukrenergo-na-2023-rik для отримання до 28.11.2022 зауважень та пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

Протягом визначеного періоду, а також після вказаного періоду до НКРЕКП 
надійшли звернення із зауваженнями та пропозиціями від заінтересованих осіб до 
схваленого Проєкту рішення. 

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами пропозицій 
щодо рівня та структури тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління витрати у структурі тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління витрати НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік 
було скориговано таким чином: 

 

1. Статтю «Витрати на придбання допоміжних послуг» перераховано та 
враховано у сумі – 15 904 074 тис. грн на підставі пропозицій, наданих  
НЕК «УКРЕНЕРГО» (додаток 3 до листа від 08.10.2022 № 01/44552), згідно з якими 
витрати на придбання допоміжних послуг складають 59 056 800 тис. грн, та 
Департаментом енергоринку НКРЕКП (службова записка від 05.12.2022  
№ 795/22-22), у зв’язку з чим при розрахунку не враховано: 

32 005 800 тис. грн – обмеження витрат на допоміжні послуги резервів 
заміщення (робота на газу) на 2023 рік, з урахуванням прийнятого Кабінетом 
Міністрів України рішення щодо запровадження «газового» ПСО (покладання 
спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз України» щодо забезпечення природним 
газом); 

11 146 926 тис. грн – у зв’язку з фіксацією граничних цін на придбання 
допоміжних послуг на 2023 рік на рівні цін 2022 року (відповідно до проєкту 
рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення 
зміни до Методики формування цін на допоміжні послуги», схваленого на засіданні 
НКРЕКП, проведеного у формі відкритого слухання 29.11.2022). 

 

2. Статтю «витрати на погашення кредитів» передбачено врахування витрат 
на повернення «тіла» кредитних коштів, отриманих за кредитними угодами з 
міжнародними фінансовими інституціями протягом минулих періодів на цілі 
Інвестиційної програми. 

Згідно з зобов’язаннями, передбаченими підписаними кредитними договорами, 
НКРЕКП виступає гарантом включення до структур тарифів  
НЕК «УКРЕНЕРГО» витрат на погашення кредитних коштів (повернення «тіла» 
залучених кредитних коштів).  

Водночас, на сьогодні здійснюються заходи щодо винайдення шляхів 
реструктуризації коштів для погашення зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО» по 
залучених кредитах до припинення в Україні воєнного стану, а саме: 

1) Регулятором надіслано звернення до Уряду (лист від 23.11.2022 
№ 15219/17.2.2/7-2) з проханням надати відповідні доручення щодо опрацювання 
питання реструктуризації коштів для погашення зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО»  по 
залучених кредитах до припинення в Україні воєнного стану з метою забезпечення 
збалансованої роботи ринку електричної енергії у період воєнного стану, зменшення 
фінансового навантаження на споживачів електричної енергії; 
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2) НЕК «УКРЕНЕРГО» звернулось до Міністерства фінансів України та 
НКРЕКП щодо сприяння у проведенні перемовин з Міжнародними фінансовими 
інституціями стосовно можливості реструктуризації коштів для погашення 
зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО» по залучених кредитах та надання роз’яснень щодо 
подальших заходів; 

Разом з цим, Міністерство фінансів України надало відповідь  
НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо питання реструктуризації заборгованості  
НЕК «УКРЕНЕРГО» за кредитами, залученими за кредитними угодами з 
міжнародними фінансовими інституціями протягом минулих років, та 
проінформувало, що в рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями 
(МБРР, ЄБРР та ЄІБ) здійснюються перемовини щодо виділення нових кредитних та 
грантових коштів для підтримки ліквідності та стійкості роботи  
НЕК «УКРЕНЕРГО» в умовах збройної агресії російської федерації проти України. 
Отже звернення до міжнародних фінансових організацій із запитом про 
реструктуризацію матиме негативний вплив на процес перемовин, а також значно 
ускладнить та відтермінує роботу із залучення зовнішнього фінансування для  
НЕК «УКРЕНЕРГО». 

Водночас Міністерством фінансів проінформовано, що відповідно до 
Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питання платежів з 
обслуговування державного боргу, укладеного Урядом України з країнами-
кредиторами 14.09.2022, спільно з Кредитною установою для відбудови (KfW) 
здійснюються заходи щодо тимчасового призупинення погашення та обслуговування 
державного боргу за позиками KfW, наданими Кабінету Міністрів України до 
31.07.2022, в тому числі за кредитами, залученими для реалізації проектів  
НЕК «УКРЕНЕРГО». 

У зв’язку з цим, НЕК «УКРЕНЕРГО» надіслано звернення від 08.12.2022  
№ 01/54728 до НКРЕКП щодо включення в тарифи НЕК «УКРЕНЕРГО» на  
2023 рік видатків на повернення заборгованості за отриманими кредитами, 
отриманими від міжнародних фінансових організацій. 

 

З урахуванням зазначеного Департаментом із регулювання відносин у сфері 
енергетики опрацьовано надані матеріали та ураховуючи проведення роботи щодо 
винайдення шляхів реструктуризації коштів для погашення зобов’язань  
НЕК «УКРЕНЕРГО» по залучених кредитах, пропонується статтю «витрати на 
погашення кредитів» на 2023 рік визначити у сумі 556 420 тис. грн, з урахуванням 
витрат на повернення «тіла» кредитних коштів, отриманих за кредитними угодами з 
МФІ (без врахування позик за проєктами KfW). 

 

3. До складу витрат за статтею «витрати на погашення кредитів» 
пропонується додатково врахувати відсотки за користування кредитом уряду ФРН 
(проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація 
підстанцій) – II»), ураховуючи прийняття постанови Кабінету Міністрів України  
від 09.12.2022 № 1367 «Деякі питання реалізації спільного з Кредитною установою 
для відбудови («KfW») Проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) ІІ», проєкт якої було погоджено Регулятором.  

Витрати за вказаними відсотками розраховані на підставі інформації 
Товариства щодо залученої суми кредитних коштів у валюті, перерахованої з 
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урахуванням розрахункового прогнозного курсу 41,44 грн/євро (визначеного 
наступним чином: 42,2 грн за 1 долар, помножений на коефіцієнт співвідношення 
0,98201809 курсу долара до євро, що склався з 01.10.2022 по 30.10.2022). 

 
4. Статтю «Коригування необхідного доходу (витрат)» враховано на 

рівні (+613 807 тис. грн) відповідно до:  
1) підпункту 5 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – у 

бік збільшення на загальну суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування податку на 
додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців); 

2) підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року  
№ 1554 – у бік збільшення на загальну суму 613 806,83 тис. грн (без урахування 
податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців); 

3) підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року  
№ 1554 – у бік зменшення на загальну суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування 
податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців). 

 

5. У зв’язку з цим перераховано статтю витрат «Внески на 
регулювання». 

 

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами пропозицій 
щодо рівня та структури тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління було складено Таблицю узагальнених зауважень та 
пропозицій до проєкту постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 
2023 рік», яку оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет 
05.12.2022. 

З урахуванням зазначеного, тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління на 2023 рік становитиме 84,91 грн/МВт∙год (без 
урахування податку на додану вартість). 

Отже, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про прийняття постанови 
НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік», яка має набрати 
чинності з 01.01.2023, що додається.  
 
 
 
Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики                                           А. Огньов 



УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

    
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

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

 
 
 

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

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

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тариф на 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на рівні 
84,91 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
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структуру тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління згідно з додатком. 

 
2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА 

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

 
3. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

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

 
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 01 грудня 2021 року № 2455 «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2022 рік». 

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

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

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 



    Додаток 

    до постанови НКРЕКП

№ з/п
Перелік складових  частин витрат на послуги з 

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

Одиниця  виміру
У  тарифі, 

розрахованому на 
2023 рік

1 Операційні витрати: тис. грн 17 480 466

1.1 Матеріальні витрати: тис. грн 19 097

1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 473

1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 1 005

1.1.3 паливно-мастильні матеріали тис. грн 964

1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 1 001

1.1.5 електроенергія на господарські потреби тис. грн 12 604

1.1.6 витрати на охорону праці тис. грн 3 050

1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 610 057

1.3 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 134 213

1.4 Амортизація тис. грн 30 148

1.5 Витрати на послуги адміністратора розрахунків тис. грн 36 076

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

1.7 Витрати на врегулювання системних обмежень тис. грн 0

1.8 Витрати на придбання допоміжних послуг тис. грн 15 904 074

1.9 Інші операційні витрати тис. грн 118 710

1.10 Коригування витрат * тис. грн 613 807

2 Фінансові витрати тис. грн 197 154

3 Витрати з прибутку: тис. грн 615 605

3.1 прибуток (чистий прибуток): тис. грн 615 605

3.1.1 капітальні інвестиції тис. грн 1 760

3.1.2 на повернення залучених кредитних коштів тис. грн 556 420

3.1.3 інші витрати з прибутку тис. грн 57 425

3.1.4
відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до 
державного бюджету

тис. грн 0

3.2 податок на прибуток тис. грн 0

4 Усього необхідний дохід (витрати) тис. грн 18 293 225

5 Обсяг передачі електричної енергії МВт·год 106 135 000

6
Обсяг відпущеної електричної енергії виробниками 
електричної енергії

МВт·год 109 300 000

7 Тариф  грн/МВт·год 84,91

А. Огньов

    ___________ № ______        

Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління                                      

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«УКРЕНЕРГО» 

* Коригування необхідного доходу (витрат)  відповідно до: 
1) підпункту 5 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – у бік збільшення на загальну
суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців);
2) підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 1554 – у бік збільшення на загальну
суму  613 806,83 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців);
3) підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 1554 – у бік зменшення на загальну
суму  1 187 856,46 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців).

Директор  Департаменту із  регулювання 
відносин у сфері енергетики
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                                                                                                                    УТОЧНЕНО 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 

2023 рік» 

 

Положеннями статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі  

– Закон) визначено, що на ринку електричної енергії державному регулюванню 

підлягає зокрема тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління. 

Згідно з вимогами Закону та відповідно до вимог Порядку формування тарифу 

на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 586, до НКРЕКП листом від 

30.09.2022 № 01/43069 (із наданням заяви та доданих до неї документів) звернулось 

НЕК «УКРЕНЕРГО» (Товариство) щодо встановлення тарифу на послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 

2023 рік. 

На виконання Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, з 

урахуванням положень постанов НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту 

інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з 

обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» та від 

12.07.2022 № 704 «Про врегулювання окремих питань щодо подання на схвалення 

Інвестиційних програм з передачі/розподілу електричної енергії на 2023 рік» 

(прийнятої в умовах воєнного стану), Товариством 20.09.2022 оприлюднено проєкт 

тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК 

«УКРЕНЕРГО» на 2023 рік на офіційному веб-сайті за посиланням: 

https://ua.energy/.  

За результатами проведених Товариством розрахунків тариф на послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління для користувачів системи 

на 2023 рік передбачено на рівні 207,63 грн/МВт·год (зростання на 

145,50 грн/МВт·год у порівнянні з діючим тарифом, встановленим постановою 

НКРЕКП від 01.12.2021 № 2455). 

За підсумками проаналізованих розрахунків та опрацьованих матеріалів, 

наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» для встановлення тарифу на послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2023 рік із додатковим 

обґрунтуванням статей структури тарифу, для забезпечення надійної та 

збалансованої роботи НЕК «УКРЕНЕРГО», на засіданні НКРЕКП, що проводилося 

18.11.2022 у формі відкритого слухання, схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про 

встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління. НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік» (далі – Проєкт рішення), згідно з 

яким тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

на 2023 рік визначено на рівні 283,18 грн/МВт·год (без урахування податку на 

додану вартість). 

https://ua.energy/
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Схвалений Проєкт рішення разом з обгрунтувальними підходами 18.11.2022 

оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет за посиланням: 

 https:// www.nerc.gov.ua /news/ oprilyudnyuyetsya- proyekt- postanovi- vstanovlennya-

tarifu- na- poslugi- z- dispetcherskogo- operativno- tehnologichnogo- upravlinnya-nek-

ukrenergo-na-2023-rik для отримання до 28.11.2022 зауважень та пропозицій від 

фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

Протягом визначеного періоду, а також після вказаного періоду до НКРЕКП 

надійшли звернення із зауваженнями та пропозиціями від заінтересованих осіб до 

схваленого Проєкту рішення. 

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами 

пропозицій щодо рівня та структури тарифу на послуги з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління витрати у структурі тарифу на послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління витрати  

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік було скориговано таким чином: 
 

1. Статтю «Витрати на придбання допоміжних послуг» перераховано та 

враховано у сумі – 15 904 074 тис. грн на підставі пропозицій, наданих НЕК 

«УКРЕНЕРГО» (додаток 3 до листа від 08.10.2022 № 01/44552), згідно з якими 

витрати на придбання допоміжних послуг складають 59 056 800 тис. грн, та 

Департаментом енергоринку НКРЕКП (службова записка від 05.12.2022 № 795/22-

22), у зв’язку з чим при розрахунку не враховано: 

32 005 800 тис. грн – обмеження витрат на допоміжні послуги резервів 

заміщення (робота на газу) на 2023 рік, з урахуванням прийнятого Кабінетом 

Міністрів України рішення щодо запровадження «газового» ПСО (покладання 

спеціальних обов'язків на НАК «Нафтогаз України» щодо забезпечення природним 

газом); 

11 146 926 тис. грн – у зв’язку з фіксацією граничних цін на придбання 

допоміжних послуг на 2023 рік на рівні цін 2022 року (відповідно до проєкту 

рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення 

зміни до Методики формування цін на допоміжні послуги», схваленого на засіданні 

НКРЕКП, проведеного у формі відкритого слухання 29.11.2022). 
 

2. Статтю «витрати на погашення кредитів», згідно з якою передбачались 

витрати на повернення «тіла» кредитних коштів, отриманих за кредитними угодами 

з міжнародними фінансовими інституціями протягом минулих періодів, на цілі 

Інвестиційної програми (з урахуванням підписання НКРЕКП субкредитних Угод до 

таких договорів) визначено на 2023 рік на нульовому рівні. 

Перенесення термінів сплати НЕК «УКРЕНЕРГО» «тіла» по залучених 

кредитних коштах передбачено у зв’язку із зверненням Регулятора до Уряду (лист 

від 23.11.2022 № 15219/17.2.2/7-2) з проханням з метою забезпечення збалансованої 

роботи ринку електричної енергії у період воєнного стану, зменшення фінансового 

навантаження на споживачів електричної енергії надати відповідні доручення щодо 

опрацювання питання реструктуризації коштів для погашення зобов’язань  

НЕК «УКРЕНЕРГО» по залучених кредитах до припинення в Україні воєнного 

стану. 

У зв’язку з цим Товариство листом від 06.12.2022 № 01/54204 звернулось до 

Міністерства фінансів України та НКРЕКП щодо сприяння у проведенні перемовин 
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з Міжнародними фінансовими інституціями стосовно можливості реструктуризації 

коштів для погашення зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО» по залучених кредитах та 

надання роз’яснень щодо подальших заходів. 

Також, з огляду на нагальність та критичність питання відновлення 

енергетичної системи та забезпечення стабільної роботи мережі,  

НЕК «УКРЕНЕРГО» надіслано лист від 06.12.2022 № 01/54205 до АТ «Ощадбанк», 

АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк» та до відома НКРЕКП щодо необхідності 

внесення змін до кредитних договорів, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», згідно з 

якими: 

продовжити строк дії кредитних договорів у національній валюті та іноземній 

валюті; 

з урахуванням продовження строку дії кредитних договорів, змінити 

відповідні графіки погашення основної кредитної заборгованості; 

змінити процентну ставку за користування кредитними коштами в гривні. 
 

3. Статтю «Коригування необхідного доходу (витрат)» враховано на 

рівні (+613 807 тис. грн) відповідно до:  

1) підпункту 5 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – 

у бік збільшення на загальну суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування податку на 

додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців); 

2) підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року  

№ 1554 – у бік збільшення на загальну суму 613 806,83 тис. грн  (без урахування 

податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців); 

3) підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року  

№ 1554 – у бік зменшення на загальну суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування 

податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців). 
 

4. У зв’язку з цим перераховано статтю витрат «Внески на 

регулювання». 
 

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами 

пропозицій щодо рівня та структури тарифу на послуги з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління було складено Таблицю узагальнених 

зауважень та пропозицій до проєкту постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу 

на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління  

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік», яку оприлюднено на офіційному вебсайті 

НКРЕКП у мережі Інтернет 05.12.2022. 

З урахуванням зазначеного, тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління на 2023 рік становитиме 82,33 грн/МВт∙год (без 

урахування податку на додану вартість). 

Отже, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про прийняття постанови 

НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік», яка має набрати 

чинності з 01.01.2023, що додається.  

 

 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики                                           А. Огньов 



УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

    
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
           2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        

№  3 0 1 0  

___________________                                    Київ                                        № _______________ 

 
 
 

Про встановлення тарифу на послуги 

з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління  

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок електричної енергії», Порядку формування тарифу на послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 22 квітня 2019 року № 586, Порядку 

формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії 

магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва 

теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, 

гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за 

№ 840/27285, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тариф на 

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на рівні 

82,33 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
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структуру тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління згідно з додатком. 

 

2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» перераховувати та обліковувати 

кошти, що визначені як джерела фінансування Інвестиційної програми  

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (амортизація, плата за реактивну 

електроенергію та прибуток на капітальні інвестиції), на окремому 

банківському рахунку та не використовувати ці кошти до прийняття НКРЕКП 

рішення про схвалення Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО»  

на 2023 рік. 

 

3. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, 

не може перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, 

урахованої у структурі тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління. 

 

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 01 грудня 2021 року № 2455 «Про встановлення тарифу на послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 

на 2022 рік». 

 

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

наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Додаток 

    до постанови НКРЕКП

№ з/п
Перелік складових  частин витрат на послуги з диспетчерського 

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

Одиниця  виміру
У  тарифі, 

розрахованому на 
2023 рік

1 Операційні витрати: тис. грн 17 479 965

1.1 Матеріальні витрати: тис. грн 19 097

1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 473

1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 1 005

1.1.3 паливно-мастильні матеріали тис. грн 964

1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 1 001

1.1.5 електроенергія на господарські потреби тис. грн 12 604

1.1.6 витрати на охорону праці тис. грн 3 050

1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 610 057

1.3 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 134 213

1.4 Амортизація тис. грн 30 148

1.5 Витрати на послуги адміністратора розрахунків  тис. грн 36 076

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

1.7 Витрати на врегулювання системних обмежень  тис. грн 0

1.8 Витрати на придбання допоміжних послуг тис. грн 15 904 074

1.9 Інші операційні витрати тис. грн 118 209

1.10 Коригування витрат * тис. грн 613 807

2 Фінансові витрати  тис. грн 196 688

3 Витрати з прибутку: тис. грн 59 185

3.1 прибуток (чистий прибуток): тис. грн 59 185

3.1.1 капітальні інвестиції тис. грн 1 760

3.1.2 на повернення залучених кредитних коштів  тис. грн 0

3.1.3 інші витрати з прибутку тис. грн 57 425

3.1.4
відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до 
державного бюджету

тис. грн 0

3.2 податок на прибуток  тис. грн 0

4 Усього необхідний дохід (витрати) тис. грн 17 735 838

5 Обсяг передачі електричної енергії МВт·год 106 135 000

6
Обсяг відпущеної електричної енергії виробниками 
електричної енергії

МВт·год 109 300 000

7 Тариф   грн/МВт·год 82,33

А. Огньов

    ___________ № ______        

Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління                                      

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«УКРЕНЕРГО» 

* Коригування необхідного доходу (витрат)  відповідно до: 
1) підпункту 5 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – у бік збільшення на загальну суму
1 187 856,46 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців);
2) підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 1554 – у бік збільшення на загальну
суму  613 806,83 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців);
3) підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 1554 – у бік зменшення на загальну
суму  1 187 856,46 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців).

Директор  Департаменту із  регулювання 
відносин у сфері енергетики
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ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 

2023 рік» 
 

Положеннями статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – 
Закон) визначено, що на ринку електричної енергії державному регулюванню 
підлягає зокрема тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління. 

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

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

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

За підсумками проаналізованих розрахунків та опрацьованих матеріалів, 
наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» для встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2023 рік із додатковим 
обґрунтуванням статей структури тарифу, для забезпечення надійної та 
збалансованої роботи НЕК «УКРЕНЕРГО», на засіданні НКРЕКП, що проводилося 
18.11.2022 у формі відкритого слухання, схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про 
встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління. НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік» (далі – Проєкт рішення), згідно з 
яким тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 
на 2023 рік визначено на рівні 283,18 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість). 
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Схвалений Проєкт рішення разом з обгрунтувальними підходами 18.11.2022 
оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет за посиланням: 
https:// www.nerc.gov.ua /news/ oprilyudnyuyetsya- proyekt- postanovi- vstanovlennya-
tarifu- na- poslugi- z- dispetcherskogo- operativno- tehnologichnogo- upravlinnya-nek-
ukrenergo-na-2023-rik для отримання до 28.11.2022 зауважень та пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

Протягом визначеного періоду, а також після вказаного періоду до НКРЕКП 
надійшли звернення із зауваженнями та пропозиціями від заінтересованих осіб до 
схваленого Проєкту рішення. 

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами 
пропозицій щодо рівня та структури тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління витрати у структурі тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління витрати НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на 2023 рік було скориговано таким чином: 

 
1. Статтю «Витрати на придбання допоміжних послуг» враховано у сумі –  

27 051 000 тис. грн. Перерахунок здійснено на підставі пропозицій, наданих  
НЕК «УКРЕНЕРГО» (додаток 3 до листа від 08.10.2022 № 01/44552), згідно з якими 
витрати на придбання допоміжних послуг складають 59 056 800 тис. грн. При цьому 
пропонується не враховується обмеження витрат на допоміжні послуги резервів 
заміщення (робота на газу) на 2023 рік у сумі 32 005 800 тис. грн, з урахуванням 
очікуваного рішення Уряду щодо запровадження «газового» ПСО (покладання 
спеціальних обов'язків на НАК «Нафтогаз України» щодо забезпечення природним 
газом). 

 
2. Статтю «витрати на погашення кредитів», згідно з якою передбачались 

витрати на повернення «тіла» кредитних коштів, отриманих за кредитними угодами 
з міжнародними фінансовими інституціями протягом минулих періодів, на цілі 
Інвестиційної програми (з урахуванням підписання НКРЕКП субкредитних Угод до 
таких договорів) визначено на 2023 рік на нульовому рівні. 

Перенесення термінів сплати НЕК «УКРЕНЕРГО» «тіла» по залучених 
кредитних коштах передбачено у зв’язку із зверненням Регулятора до Уряду з 
проханням з метою забезпечення збалансованої роботи ринку електричної енергії у 
період воєнного стану, зменшення фінансового навантаження на споживачів 
електричної енергії надати відповідні доручення щодо опрацювання питання 
реструктуризації коштів для погашення зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО» по 
залучених кредитах до припинення в Україні воєнного стану. 

 
3. Статтю «Коригування необхідного доходу (витрат)» враховано на 

рівні (+613 807 тис. грн) відповідно до:  
1) підпункту 5 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – 

у бік збільшення на загальну суму 1 187 856,46 тис. грн (без урахування податку на 
додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців); 

2) підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року  
№ 1554 – у бік збільшення на загальну суму 613 806,83 тис. грн  (без урахування 
податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців); 
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3) підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року  
№ 1554 – у бік зменшення на загальну суму 1 187 856,46 тис. грн  (без урахування 
податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців). 

 
4. У зв’язку з цим перераховано статтю витрат «Внески на 

регулювання». 
 
За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами 

пропозицій щодо рівня та структури тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління було складено Таблицю узагальнених 
зауважень та пропозицій до проєкту постанови НКРЕКП «Про встановлення 
тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на 2023 рік», яку оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у 
мережі Інтернет 05.12.2022. 

З урахуванням зазначеного, тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління на 2023 рік становитиме 134.11 грн/МВт∙год (без 
урахування податку на додану вартість). 

 
Отже, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про прийняття постанови 

НКРЕКП ««Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік», яка має набрати 
чинності з 01.01.2023, що додається.  
 

Рівень тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік може бути уточнено з урахуванням 
відповідних нормативно-правових актів. 
 
 
 
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 
з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління  
НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік 
 

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

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тариф на 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на рівні 
134,11 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління згідно з додатком. 
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2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА 

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

 
3. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

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

 
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 01 грудня 2021 року № 2455 «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» 
на 2022 рік». 

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

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

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Додаток 

    до постанови НКРЕКП

№ з/п
Перелік складових  частин витрат на послуги з диспетчерського 

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

Одиниця  виміру
У  тарифі, 

розрахованому на 
2023 рік

1 Операційні витрати: тис. грн 28 636 923

1.1 Матеріальні витрати: тис. грн 19 097

1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 473

1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 1 005

1.1.3 паливно-мастильні матеріали тис. грн 964

1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 1 001

1.1.5 електроенергія на господарські потреби тис. грн 12 604

1.1.6 витрати на охорону праці тис. грн 3 050

1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 610 057

1.3 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 134 213

1.4 Амортизація тис. грн 30 148

1.5 Витрати на послуги адміністратора розрахунків тис. грн 36 076

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

1.7 Витрати на врегулювання системних обмежень тис. грн 0

1.8 Витрати на придбання допоміжних послуг тис. грн 27 051 000

1.9 Інші операційні витрати тис. грн 128 241

1.10 Коригування витрат * тис. грн 613 807

2 Фінансові витрати тис. грн 196 688

3 Витрати з прибутку: тис. грн 59 185

3.1 прибуток (чистий прибуток): тис. грн 59 185

3.1.1 капітальні інвестиції тис. грн 1 760

3.1.2 на повернення залучених кредитних коштів тис. грн 0

3.1.3 інші витрати з прибутку тис. грн 57 425

3.1.4
відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до 
державного бюджету

тис. грн 0

3.2 податок на прибуток тис. грн 0

4 Усього необхідний дохід (витрати) тис. грн 28 892 796

5 Обсяг передачі електричної енергії МВт·год 106 135 000

6
Обсяг відпущеної електричної енергії виробниками 
електричної енергії

МВт·год 109 300 000

7 Тариф  грн/МВт·год 134,11

А. Огньов

    ___________ № ______        

Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління                                      

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«УКРЕНЕРГО» 

* Коригування необхідного доходу (витрат)  відповідно до: 
1) підпункту 5 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – у бік збільшення на загальну суму
1 187 856,46 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців);
2) підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 1554 – у бік збільшення на загальну
суму  613 806,83 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців);
3) підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 1554 – у бік зменшення на загальну
суму  1 187 856,46 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців).

Директор  Департаменту із  регулювання 
відносин у сфері енергетики


