
УТОЧНЕНО 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року 

 
Згідно з вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

відповідно до глави 7 Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018             

№ 1175 (далі – Порядок № 1175), суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на 

здійснення діяльності з розподілу електричної енергії: ДПЕМ ПРАТ 

«АТОМСЕРВІС», ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», 

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (в межах розташування системи розподілу електричної 

енергії на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франково, смт Шкло, с. Новий Яр, 

с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської 

області та м. Новий Розділ Львівської області (далі – заявники), надали до НКРЕКП 

заяви та додані до неї документи для встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії (далі – Послуги) 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 було опрацьовано 

надані пропозиції заявників щодо рівня та структур тарифу на Послуги на з 01 січня 

2023 року. При опрацюванні наданих заявниками документів було застосовано 

загальний підхід до визначення рівнів витрат статей структури тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії. 

На засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання 18.11.2021 

прийнято рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року. 

Схвалені проєкти рішень було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у 

мережі Інтернет. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань приймалися до 28.11.2022.  

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. За 

результатами опрацювання було складено узагальнені таблиці із зазначенням позиції 

НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями (прийняття або 

відхилення), які, з урахуванням положень Постанови № 704, оприлюднено на 

офіційному вебсайті НКРЕКП. 

З урахуванням зазначеного вище, Департаментом із регулювання відносин у 

сфері енергетики враховано актуалізовану інформацію та додатково скориговано 

деякі складові структур тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, а саме: 

 

статтю «витрати на послуги оператора системи передачі» розраховано з 

урахуванням актуалізованого рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії 

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 445,18 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
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статтю «витрати на послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління» розраховано з урахуванням актуалізованого рівня 

тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 85,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

статтю «витрати на електричну енергію для господарчих потреб» 

перераховано з урахуванням актуалізованого рівня тарифу на послуги з передачі 

електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік. 

 

«витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на «ринку на добу 

наперед», «внутрішньодобовому ринку» та платіж АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 

перераховано з урахуванням: 

фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора 

ринку в розмірі 3 831,66 грн (без урахування податку на додану вартість) та тарифу 

на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку в розмірі 7,61 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість) відповідно до постанови НКРЕКП від 19.12.2022 № 1690 

«Про погодження АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» фіксованого платежу за користування 

програмним забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій 

купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку на 2023 

рік». 

При розрахунку тарифів економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних 

витрат електроенергії на 1 та 2 класах напруги на 2023 рік залишено на рівнях, 

встановлених на 2022 рік, відповідно до постанови НКРЕКП від 09.12.2022 № 1641 

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 листопада 2020 

року № 2154» (щодо затвердження економічних коефіцієнтів прогнозованих 

технологічних витрат електричної енергії електромережами 1 та 2 класів напруги 

на 2021 - 2024 роки). 

 

12.12.2022 відбулася нарада за участі Голови та членів НКРЕКП щодо підходу 

до розрахунку прогнозованих обсягів розподілу електричної енергії споживачам     

1 та 2 класів напруги (Протокол наради від 12.12.2022 № 125-п/2022), на якій було 

напрацьовано та узгоджено таку позицію.  

В схвалених 18.11.2022 тарифах на послуги з розподілу електричної енергії для 

визначення прогнозованих обсягів розподілу електричної енергії ОСР застосовано 

загальний підхід, а саме: прогнозовані обсяги розподілу електричної енергії 

розраховано на базі фактичних обсягів розподілу за 2021 рік із застосуванням 

коефіцієнту відхилення, який визначено, як співвідношення фактичних обсягів 

розподілу 3-го кварталу 2022 року до фактичних обсягів розподілу 3-го кварталу 

2021 року (за даними форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за 

видами діяльності»), але не менше, ніж пропозиція заявника. 
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Водночас, під час наради зауважено, що тарифи на послуги з розподілу 

електричної енергії встановлюються та будуть діяти протягом календарного року. 

Ураховуючи позитивну динаміку в зоні бойових дій (наявне звільнення тимчасово 

окупованих рф територій Збройними Силами України та перспективи подальшої 

деокупації), що є вагомою підставою для повернення населення, у тому числі після 

закінчення опалювального сезону, та непобутових споживачів на території, які на 

сьогодні є тимчасово окупованими та/або на яких проводяться бойові дії, очікується 

зростання споживання електричної енергії у відповідних регіонах. 

Ураховуючи зазначене вище, при визначенні прогнозованих обсягів розподілу 

електричної енергії на 2023 рік передбачено обмежити зниження обсягів розподілу, 

розрахованих відповідно до загального підходу, таким чином: на 1 класі напруги – 

зниження не більше 40 % від обсягів, урахованих у діючому тарифі, на 2 класі 

напруги – не більше 30 % від обсягів, урахованих у діючому тарифі. 

 

Відповідно проведених змін було перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». Також виправлено технічну помилку в частині розрахунку 

амортизації по ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС».  

 

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 1 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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року, середнє зростання тарифу на 

послуги з розподілу для споживачів 1 класу напруги становить 32 %, для споживачів 

2 класу напруги – 31%. 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 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. 

З метою поступового підвищення рівнів тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії з дотриманням норм Порядку № 1175 здійснено розрахунок 

тарифів на календарний рік (на базі річного необхідного доходу операторів систем 

розподілу та прогнозованих річних обсягів розподілу електричної енергію) та 

визначено відсоток зростання тарифів. Зазначений відсоток зростання тарифів 

розтерміновано на три етапи підвищення.  

Відповідно до здійснених розрахунків передбачено перегляд тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії протягом 2023 року в три етапи – з 1 січня 2023 року, 

з 1 квітня 2023 року та з 1 липня 2023 року. У розрахунку передбачено, що на 

першому етапі середньозважений по всіх ОСР тариф на розподіл для споживачів 2 

класу напруги зростає в межах 10 %, на другому та третьому етапах – у межах 15%. 

При цьому, середні тарифи за рік по класах напруги відповідають тарифам на 
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послуги з розподілу, розрахованим на календарний рік відповідно до Порядку 

№ 1175, з урахуванням Протоколу наради від 12.12.2022 № 125-п/2022. 

 

Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

прийняття постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії з 01 січня 2023 року з трьома етапами перегляду – з 1 січня 2023 

року, з 1 квітня 2023 року та з 1 липня 2023 року для зазначених вище заявників. 

 

Проєкти рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії з 01 січня 2023 року додаються.  

 

 

 

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 тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»  

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року 

включно: 
 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новояворівськ, 

смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, 
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с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 232,23 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 920,84 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 
 

2) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новий Розділ Львівської 

області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що 

перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 205,53 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 123,68 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

2. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року 

включно: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новояворівськ, 

смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, 

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 230,89 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 062,68 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

2) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новий Розділ Львівської 

області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що 

перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 257,09 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 322,62 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
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3. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року 

включно: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новояворівськ, 

смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, 

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 229,34 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 228,16 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

2) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новий Розділ Львівської 

області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що 

перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 317,23 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 554,73 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість) 

 

4. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО»: 

 

1) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» на 2023 рік на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, 

смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники 

Яворівського району Львівської області в межах розташування системи 

розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», згідно з 

додатком 1; 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» на 2023 рік на території м. Новий Розділ Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», згідно з додатком 2. 
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5. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  
 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2711 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО». 
 

7. 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  1

до постанови НКРЕКП

__________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 70 054 16 177 53 877

1.1 Матеріальні витрати: 13 835 2 458 11 377

1.1.1 виробничі послуги 53 9 44

1.1.2 сировина і матеріали 164 29 135

1.1.3 послуги оператора системи передачі 4 452 791 3 661

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
6 347 1 128 5 219

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 220 39 181

1.1.6 витрати на ремонт 620 110 510

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 1 979 352 1 627

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 
розподіл

32 240 9 459 22 781

1.3 Витрати на оплату праці  17 953 3 190 14 763

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 950 702 3 248

1.5 Амортизація  498 88 410

1.6 Інші операційні витрати: 1 578 280 1 298

1.6.1 плата за землю 0 0 0

1.6.2 витрати на зв'язок 6 1 5

1.6.3 витрати на службові відрядження 11 2 9

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 159 28 131

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 1 402 249 1 153

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 087 193 894

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 087 193 894

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 71 141 16 370 54 771

А. Огньов

Код 
рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Загальні витрати на 
розподіл електричної 

енергії (необхідний 
дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії 
(необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на 2023 рік

на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги,

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області



Додаток  2

до постанови НКРЕКП

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 47 449 9 805 37 644

1.1 Матеріальні витрати: 7 858 1 171 6 687

1.1.1 виробничі послуги 518 77 441

1.1.2 сировина і матеріали 284 42 242

1.1.3 послуги оператора системи передачі 2 433 363 2 070

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
3 572 533 3 039

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 161 24 137

1.1.6 витрати на ремонт 781 116 665

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 109 16 93

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

17 622 5 358 12 264

1.3 Витрати на оплату праці  15 477 2 308 13 169

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 405 508 2 897

1.5 Амортизація  238 35 203

1.6 Інші операційні витрати: 2 849 425 2 424

1.6.1 плата за землю 0 0 0

1.6.2 витрати на зв'язок 8 1 7

1.6.3 витрати на службові відрядження 17 3 14

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 159 24 135

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 2 665 397 2 268

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 018 152 866

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 018 152 866

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5
Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 48 467 9 957 38 510

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері енергетики А. Огньов

Код 

рядка

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на 2023 рік

Загальні витрати на 

розподіл електричної 

енергії (необхідний 

дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної 

енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

на території м. Новий Розділ Львівської області



УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ        

                                          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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 

 

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС» на період з 

01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року (включно) тарифи на послуги з 

розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 

зберігання енергії на рівні: 
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для першого класу напруги – 24,80 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 403,03 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»  

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

послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії на рівні: 

 

для першого класу напруги – 30,72 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 591,26 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»  

на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно) тарифи на 

послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії на рівні: 

 

для першого класу напруги – 37,62 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 810,86 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити  ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»  

структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2023 рік згідно 

з додатком. 

 

5. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2707 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС». 
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7. 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

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 110 242 17 439 92 803

1.1 Матеріальні витрати: 52 034 4 995 47 039

1.1.1 виробничі послуги 217 21 196

1.1.2 сировина і матеріали 297 29 268

1.1.3 послуги оператора системи передачі 2 588 248 2 340

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
46 625 4 476 42 149

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 1 213 116 1 097

1.1.6 витрати на ремонт 700 67 633

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 394 38 356

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

18 744 8 656 10 088

1.3 Витрати на оплату праці  28 687 2 754 25 933

1.4 Відрахування на соціальні заходи 6 311 606 5 705

1.5 Амортизація  5 578 535 5 043

1.6 Інші операційні витрати: 4 067 390 3 677

1.6.1 плата за землю 890 85 805

1.6.2 витрати на зв'язок 234 22 212

1.6.3 витрати на службові відрядження 54 5 49

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 194 19 175

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних 

електричних мереж
1 499 144 1 355

1.6.6 інші витрати 1 196 115 1 081

1.7 Коригування витрат* -5 179 -497 -4 682

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 878 180 1 698

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 878 180 1 698

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж
0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

якості послуг (КЯ)
0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 112 120 17 619 94 501

А. Огньов

* Коригування доходу (витрат): 

відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18 серпня 2021 року № 1359 на 2022 – 2023 роки у бік зменшення на суму

10ь358,66ттис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 2023 рік сума становить 5 179 тис. грн (без урахування

податку на додану вартість))

Код 

рядка

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС» на 2023 рік

Загальні витрати 

на розподіл 

електричної енергії 

(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії 

(необхідний дохід), тис. грн
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу



 

      

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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»  

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» на період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року (включно) 

тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 
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для першого класу напруги – 235,80 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 061,19 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ»  на період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року 

(включно) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

 

для першого класу напруги – 315,26 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 392,12 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно) 

тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

 

для першого класу напруги – 407,97 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 778,21 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 

2023 рік згідно з додатком. 

 

5. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу. 

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2709 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 

 

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

наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 



 3 

 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

__________ № ________

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 2 864 765 1 214 117 1 650 648

1.1 Матеріальні витрати: 619 495 241 604 377 891

1.1.1 виробничі послуги 14 425 5 626 8 799

1.1.2 сировина і матеріали 16 171 6 307 9 864

1.1.3 послуги оператора системи передачі 103 830 40 494 63 336

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління 

327 744 127 820 199 924

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 29 303 11 428 17 875

1.1.6 витрати на ремонт 84 023 32 769 51 254

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 43 999 17 160 26 839

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

751 940 390 114 361 826

1.3 Витрати на оплату праці  966 628 376 985 589 643

1.4 Відрахування на соціальні заходи 212 658 82 937 129 721

1.5 Амортизація  225 784 88 056 137 728

1.6 Інші операційні витрати: 88 260 34 421 53 839

1.6.1 плата за землю 1 435 560 875

1.6.2 витрати на зв'язок 1 119 436 683

1.6.3 витрати на службові відрядження 3 783 1 475 2 308

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 752 1 853 2 899

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних 

електричних мереж
85 33 52

1.6.6 інші витрати 77 086 30 064 47 022

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 63 240 24 664 38 576

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 63 240 24 664 38 576

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

-770 -300 -470

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 2 927 235 1 238 481 1 688 754

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Загальні витрати на 
розподіл 

електричної енергії 

(необхідний дохід), 
тис. грн

Витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на 2023 рік

Код 
рядка



ПР УТОЧНЕНО 

 ПРОЄКТ 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»  

 

 

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ               

«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» на період з 01 січня 2023 року по 31 березня 

2023 року (включно) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії на рівні: 
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для першого класу напруги – 31,95 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 327,94 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ                      

«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» на період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 

2023 року (включно) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії на рівні: 

 

для першого класу напруги – 39,26 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 390,21 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ                       

«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 

2023 року (включно) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії на рівні: 

 

для першого класу напруги – 47,79 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 462,85 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість). 

 

4. Установити  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ                       

«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» структуру тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії на 2023 рік згідно з додатком. 

 

5. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2708 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ». 

 

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

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

комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 

 



Додаток 
до постанови НКРЕКП
 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 54 328 10 977 43 351

1.1 Матеріальні витрати: 26 844 3 310 23 534

1.1.1 виробничі послуги 83 10 73

1.1.2 сировина і матеріали 79 10 69

1.1.3 послуги оператора системи передачі 1 011 125 886

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
22 799 2 811 19 988

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 90 11 79

1.1.6 витрати на ремонт 2 313 285 2 028

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 469 58 411

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 
розподіл

7 319 5 181 2 138

1.3 Витрати на оплату праці  14 411 1 777 12 634

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 170 391 2 779

1.5 Амортизація  1 288 159 1 129

1.6 Інші операційні витрати: 1 296 159 1 137

1.6.1 плата за землю 10 1 9

1.6.2 витрати на зв'язок 4 0 4

1.6.3 витрати на службові відрядження 0 0 0

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 0 0 0

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 1 282 158 1 124

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 030 127 903

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 030 127 903

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 55 358 11 104 44 254

А. Огньов

Код 
рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК  ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» на 2023 рік

Загальні витрати на 
розподіл 

електричної енергії 
(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу



УТОЧНЕНОУ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року 

 
Згідно з вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

відповідно до глави 7 Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018             

№ 1175 (далі – Порядок № 1175), суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на 

здійснення діяльності з розподілу електричної енергії: ДПЕМ ПРАТ 

«АТОМСЕРВІС», ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», 

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (в межах розташування системи розподілу електричної 

енергії на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франково, смт Шкло, с. Новий Яр, 

с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської 

області та м. Новий Розділ Львівської області (далі – заявники), надали до НКРЕКП 

заяви та додані до неї документи для встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії (далі – Послуги) 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 було опрацьовано 

надані пропозиції заявників щодо рівня та структур тарифу на Послуги на з 01 січня 

2023 року. При опрацюванні наданих заявниками документів було застосовано 

загальний підхід до визначення рівнів витрат статей структури тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії. 

На засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання 18.11.2021 

прийнято рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року. 

Схвалені проєкти рішень було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у 

мережі Інтернет. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань приймалися до 28.11.2022.  

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. За 

результатами опрацювання було складено узагальнені таблиці із зазначенням позиції 

НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями (прийняття або 

відхилення), які, з урахуванням положень Постанови № 704, оприлюднено на 

офіційному вебсайті НКРЕКП. 

З урахуванням зазначеного вище, Департаментом із регулювання відносин у 

сфері енергетики враховано актуалізовану інформацію та додатково скориговано 

деякі складові структур тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, а саме: 

 

статтю «витрати на послуги оператора системи передачі» розраховано з 

урахуванням актуалізованого рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії 
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НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 445,40 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

статтю «витрати на послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління» розраховано з урахуванням актуалізованого рівня 

тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 84,91 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

статтю «витрати на електричну енергію для господарчих потреб» 

перераховано з урахуванням оптимізованого рівня тарифу на послуги з передачі 

електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік, (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

При розрахунку тарифів економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних 

витрат електроенергії на 1 та 2 класах напруги на 2023 рік залишено на рівнях, 

встановлених відповідно до постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 20 листопада 2020 року № 2154» (щодо затвердження 

економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії 

електромережами 1 та 2 класів напруги на 2021 - 2024 роки) (рішення прийнято на 

відкритому засіданні НКРЕКП 09.12.2022 ). 

 

12.12.2022 відбулася нарада за участі Голови та членів НКРЕКП щодо підходу 

до розрахунку прогнозованих обсягів розподілу електричної енергії споживачам     

1 та 2 класів напруги, на якій було напрацьовано та узгоджено таку позицію.  

В схвалених 18.11.2022 тарифах на послуги з розподілу електричної енергії для 

визначення прогнозованих обсягів розподілу електричної енергії ОСР застосовано 

загальний підхід, а саме: прогнозовані обсяги розподілу електричної енергії 

розраховано на базі фактичних обсягів розподілу за 2021 рік із застосуванням 

коефіцієнту відхилення, який визначено, як співвідношення фактичних обсягів 

розподілу 3-го кварталу 2022 року до фактичних обсягів розподілу 3-го кварталу 

2021 року (за даними форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за 

видами діяльності»), але не менше, ніж пропозиція заявника. 

Водночас, під час наради зауважено, що тарифи на послуги з розподілу 

електричної енергії встановлюються та будуть діяти протягом календарного року. 

Ураховуючи позитивну динаміку в зоні бойових дій (наявне звільнення тимчасово 

окупованих рф територій Збройними Силами України та перспективи подальшої 

деокупації), що є вагомою підставою для повернення населення, у тому числі після 

закінчення опалювального сезону, та непобутових споживачів на території, які на 

сьогодні є тимчасово окупованими та/або на яких проводяться бойові дії, очікується 

зростання споживання електричної енергії у відповідних регіонах. 

Ураховуючи зазначене вище, при визначенні прогнозованих обсягів розподілу 

електричної енергії на 2023 рік передбачено обмежити зниження обсягів розподілу, 

розрахованих відповідно до загального підходу, таким чином: на 1 класі напруги – 
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зниження не більше 40 % від обсягів, урахованих у діючому тарифі, на 2 класі 

напруги – не більше 30 % від обсягів, урахованих у діючому тарифі. 

 

Відповідно проведених змін було перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». Також виправлено технічну помилку в частині розрахунку 

амортизації по ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС».  

 

Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

прийняття постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії з 01 січня 2023 року. 

 

Проєкти рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії з 01 січня 2023 року додаються.  

 

 

 

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 тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»  

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО»: 
 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новояворівськ, 

смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, 

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах 
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розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 230,42 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 109,82 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, 

с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського 

району Львівської області в межах розташування системи розподілу 

електричної енергії, що перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», згідно з 

додатком 1; 
 

3) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новий Розділ Львівської 

області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що 

перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 274,24 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 388,74 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

4) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» на території м. Новий Розділ Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», згідно з додатком 2. 
 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  
 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2711 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО». 
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4. 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  1

до постанови НКРЕКП

__________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 70 045 16 175 53 870

1.1 Матеріальні витрати: 13 826 2 456 11 370

1.1.1 виробничі послуги 53 9 44

1.1.2 сировина і матеріали 164 29 135

1.1.3 послуги оператора системи передачі 4 454 791 3 663

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
6 336 1 126 5 210

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 220 39 181

1.1.6 витрати на ремонт 620 110 510

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 1 979 352 1 627

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 
розподіл

32 240 9 459 22 781

1.3 Витрати на оплату праці  17 953 3 190 14 763

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 950 702 3 248

1.5 Амортизація  498 88 410

1.6 Інші операційні витрати: 1 578 280 1 298

1.6.1 плата за землю 0 0 0

1.6.2 витрати на зв'язок 6 1 5

1.6.3 витрати на службові відрядження 11 2 9

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 159 28 131

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 1 402 249 1 153

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 087 193 894

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 087 193 894

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 71 132 16 368 54 764

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  230,42

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 
та операторів установок зберігання енергії другого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  1 109,82

Код 
рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Загальні витрати на 
розподіл електричної 

енергії (необхідний 
дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії 
(необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»

на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги,

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області



Додаток  2

до постанови НКРЕКП

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 47 442 9 804 37 638

1.1 Матеріальні витрати: 7 854 1 170 6 684

1.1.1 виробничі послуги 518 77 441

1.1.2 сировина і матеріали 284 42 242

1.1.3 послуги оператора системи передачі 2 435 363 2 072

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
3 566 532 3 034

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 161 24 137

1.1.6 витрати на ремонт 781 116 665

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 109 16 93

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

17 622 5 358 12 264

1.3 Витрати на оплату праці  15 477 2 308 13 169

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 405 508 2 897

1.5 Амортизація  238 35 203

1.6 Інші операційні витрати: 2 846 425 2 421

1.6.1 плата за землю 0 0 0

1.6.2 витрати на зв'язок 8 1 7

1.6.3 витрати на службові відрядження 17 3 14

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 159 24 135

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 2 662 397 2 265

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 018 152 866

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 018 152 866

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5
Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 48 460 9 956 38 504

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері енергетики А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії першого класу напруги  

(грн/МВт·год)  –  274,24

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії 

другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 388,74

Код 

рядка

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»

Загальні витрати на 

розподіл електричної 

енергії (необхідний 

дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної 

енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

на території м. Новий Розділ Львівської області



УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ        

                                          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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 

 

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 32,68 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 
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для другого класу напруги – 1 652,68 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2707 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС». 

 

4. 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

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 110 159 17 432 92 727

1.1 Матеріальні витрати: 51 953 4 988 46 965

1.1.1 виробничі послуги 217 21 196

1.1.2 сировина і матеріали 297 29 268

1.1.3 послуги оператора системи передачі 2 590 249 2 341

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
46 542 4 468 42 074

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 1 213 116 1 097

1.1.6 витрати на ремонт 700 67 633

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 394 38 356

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

18 744 8 656 10 088

1.3 Витрати на оплату праці  28 687 2 754 25 933

1.4 Відрахування на соціальні заходи 6 311 606 5 705

1.5 Амортизація  5 578 535 5 043

1.6 Інші операційні витрати: 4 065 390 3 675

1.6.1 плата за землю 890 85 805

1.6.2 витрати на зв'язок 234 22 212

1.6.3 витрати на службові відрядження 54 5 49

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 194 19 175

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних 

електричних мереж
1 499 144 1 355

1.6.6 інші витрати 1 194 115 1 079

1.7 Коригування витрат* -5 179 -497 -4 682

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 878 180 1 698

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 878 180 1 698

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж
0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення 

показників якості послуг (КЯ)
0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 112 037 17 612 94 425

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»

Загальні витрати 

на розподіл 

електричної енергії 

(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії 

(необхідний дохід), тис. грн
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

* Коригування доходу (витрат): 

відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18 серпня 2021 року № 1359 на 2022 – 2023 роки у бік зменшення на суму

10ь358,66ттис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 2023 рік сума становить 5 179 тис. грн (без урахування

податку на додану вартість))

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 

(грн/МВт·год)  –  32,68

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії 

другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 652,68

Код 

рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики



      

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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»  

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 341,71 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
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для другого класу напруги – 1 502,23 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу. 

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2709 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 

 

4. 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

__________ № ________

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 2 864 371 1 213 963 1 650 408

1.1 Матеріальні витрати: 618 972 241 400 377 572

1.1.1 виробничі послуги 14 425 5 626 8 799

1.1.2 сировина і матеріали 16 171 6 307 9 864

1.1.3 послуги оператора системи передачі 103 882 40 514 63 368

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління 

327 166 127 595 199 571

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 29 303 11 428 17 875

1.1.6 витрати на ремонт 84 023 32 769 51 254

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 44 002 17 161 26 841

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

751 940 390 114 361 826

1.3 Витрати на оплату праці  966 628 376 985 589 643

1.4 Відрахування на соціальні заходи 212 658 82 937 129 721

1.5 Амортизація  225 784 88 056 137 728

1.6 Інші операційні витрати: 88 389 34 471 53 918

1.6.1 плата за землю 1 435 560 875

1.6.2 витрати на зв'язок 1 119 436 683

1.6.3 витрати на службові відрядження 3 783 1 475 2 308

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 752 1 853 2 899

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних 

електричних мереж
85 33 52

1.6.6 інші витрати 77 215 30 114 47 101

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 63 240 24 664 38 576

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 63 240 24 664 38 576

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

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

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

-770 -300 -470

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 2 926 841 1 238 327 1 688 514

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Загальні витрати на 
розподіл 

електричної енергії 

(необхідний дохід), 
тис. грн

Витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Код 
рядка

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 
та операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 

(грн/МВт·год)  –  341,71

Тариф на послуги з  розподілу електричної енергії для 
споживачів та операторів установок зберігання енергії 

другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 502,23



ПР УТОЧНЕНО 

 ПРОЄКТ 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»  

 

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ               

«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 
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для першого класу напруги – 41,68 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 410,62 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2708 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ». 

 

4. 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

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 54 284 10 972 43 312

1.1 Матеріальні витрати: 26 804 3 305 23 499

1.1.1 виробничі послуги 83 10 73

1.1.2 сировина і матеріали 79 10 69

1.1.3 послуги оператора системи передачі 1 011 125 886

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
22 759 2 806 19 953

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 90 11 79

1.1.6 витрати на ремонт 2 313 285 2 028

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 469 58 411

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 
розподіл

7 319 5 181 2 138

1.3 Витрати на оплату праці  14 411 1 777 12 634

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 170 391 2 779

1.5 Амортизація  1 288 159 1 129

1.6 Інші операційні витрати: 1 292 159 1 133

1.6.1 плата за землю 10 1 9

1.6.2 витрати на зв'язок 4 0 4

1.6.3 витрати на службові відрядження 0 0 0

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 0 0 0

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 1 278 158 1 120

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 030 127 903

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 030 127 903

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 55 314 11 099 44 215

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК  ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

Загальні витрати на 
розподіл 

електричної енергії 
(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  41,68

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 
споживачів та операторів установок зберігання енергії 
другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  410,62

Код 
рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики



УТОЧНЕНОУ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року 

 
Згідно з вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

відповідно до глави 7 Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 

1175 (далі – Порядок № 1175), суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на 

здійснення діяльності з розподілу електричної енергії: ДПЕМ ПРАТ 

«АТОМСЕРВІС», ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», 

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (в межах розташування системи розподілу електричної 

енергії на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франково, смт Шкло, с. Новий Яр, 

с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської 

області та м. Новий Розділ Львівської області (далі – заявники), надали до НКРЕКП 

заяви та додані до неї документи для встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії (далі – Послуги) 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 було опрацьовано 

надані пропозиції заявників щодо рівня та структур тарифу на Послуги на з 01 січня 

2023 року. При опрацюванні наданих заявниками документів було застосовано 

загальний підхід до визначення рівнів витрат статей структури тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії. 

На засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання 18.11.2021 

прийнято рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року. 

Схвалені проєкти рішень було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у 

мережі Інтернет. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань приймалися до 28.11.2022.  

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. За 

результатами опрацювання було складено узагальнені таблиці із зазначенням позиції 

НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями (прийняття або 

відхилення), які, з урахуванням положень Постанови № 704, оприлюднено на 

офіційному вебсайті НКРЕКП. 

З урахуванням зазначеного вище, Департаментом із регулювання відносин у 

сфері енергетики враховано актуалізовану інформацію та додатково скориговано 

деякі складові структур тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, а саме: 

 

статтю «витрати на послуги оператора системи передачі» розраховано з 

урахуванням актуалізованого рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії 
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НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 449,72 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість) (питання включено до порядку денного на 09.12.2022); 

 

статтю «витрати на послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління» розраховано з урахуванням актуалізованого рівня 

тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 82,33 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість) (питання включено до порядку денного на 09.12.2022); 

 

статтю «витрати на електричну енергію для господарчих потреб» 

перераховано з урахуванням оптимізованого рівня тарифу на послуги з передачі 

електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік, (питання включено до 

порядку денного на 09.12.2022) (без урахування податку на додану вартість). 

 

При розрахунку тарифів економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних 

витрат електроенергії на 1 та 2 класах напруги на 2023 рік залишено на рівнях, 

встановлених на 2022 рік, відповідно до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 листопада 2020 року № 2154» 

(щодо затвердження економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних 

витрат електричної енергії електромережами 1 та 2 класів напруги на 2021 - 2024 

роки), розгляд якої заплановано на відкритому засіданні НКРЕКП 09.12.2022.  

 

Відповідно проведених змін було перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». Також виправлено технічну помилку в частині розрахунку 

амортизації по ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС».  

 

 

Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

прийняття постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії з 01 січня 2023 року. 

 

Проєкти рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії з 01 січня 2023 року додаються.  

 

 

 

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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»  

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 352,50 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
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для другого класу напруги – 1 636,93 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу. 

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2709 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 

 

4. 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

__________ № ________

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 2 753 825 1 176 458 1 577 367

1.1 Матеріальні витрати: 581 460 226 770 354 690

1.1.1 виробничі послуги 14 425 5 626 8 799

1.1.2 сировина і матеріали 16 171 6 307 9 864

1.1.3 послуги оператора системи передачі 94 733 36 946 57 787

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
298 751 116 513 182 238

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 29 303 11 428 17 875

1.1.6 витрати на ремонт 84 023 32 769 51 254

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 44 054 17 181 26 873

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

679 129 367 326 311 803

1.3 Витрати на оплату праці  966 628 376 985 589 643

1.4 Відрахування на соціальні заходи 212 658 82 937 129 721

1.5 Амортизація  225 784 88 056 137 728

1.6 Інші операційні витрати: 88 166 34 384 53 782

1.6.1 плата за землю 1 435 560 875

1.6.2 витрати на зв'язок 1 119 436 683

1.6.3 витрати на службові відрядження 3 783 1 475 2 308

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 752 1 853 2 899

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
85 33 52

1.6.6 інші витрати 76 992 30 027 46 965

1.7 Коригування витрат* 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 63 240 24 664 38 576

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 63 240 24 664 38 576

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

якості послуг (КЯ)

-770 -300 -470

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 2 816 295 1 200 822 1 615 473

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Загальні витрати на 

розподіл 

електричної енергії 

(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної 

енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Тариф на послуги з  розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 636,93

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  352,50

Код 

рядка



УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ        

                                          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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 

 

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 32,43 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 
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для другого класу напруги – 1 630,89 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2707 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС». 

 

4. 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

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 108 769 17 297 91 472

1.1 Матеріальні витрати: 50 565 4 854 45 711

1.1.1 виробничі послуги 217 21 196

1.1.2 сировина і матеріали 297 29 268

1.1.3 послуги оператора системи передачі 2 615 251 2 364

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
45 128 4 332 40 796

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 1 213 116 1 097

1.1.6 витрати на ремонт 700 67 633

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 395 38 357

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

18 744 8 656 10 088

1.3 Витрати на оплату праці  28 687 2 754 25 933

1.4 Відрахування на соціальні заходи 6 311 606 5 705

1.5 Амортизація  5 578 535 5 043

1.6 Інші операційні витрати: 4 063 389 3 674

1.6.1 плата за землю 890 85 805

1.6.2 витрати на зв'язок 234 22 212

1.6.3 витрати на службові відрядження 54 5 49

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 194 19 175

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних 

електричних мереж
1 499 144 1 355

1.6.6 інші витрати 1 192 114 1 078

1.7 Коригування витрат* -5 179 -497 -4 682

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 878 180 1 698

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 878 180 1 698

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж
0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення 

показників якості послуг (КЯ)
0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 110 647 17 477 93 170

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»

Загальні витрати 

на розподіл 

електричної енергії 

(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії 

(необхідний дохід), тис. грн
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

* Коригування доходу (витрат): 

відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18 серпня 2021 року № 1359 на 2022 – 2023 роки у бік зменшення на суму

10ь358,66ттис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 2023 рік сума становить 5 179 тис. грн (без урахування

податку на додану вартість))

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 

(грн/МВт·год)  –  32,43

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії 

другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 630,89

Код 

рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики



ПР УТОЧНЕНО 

 ПРОЄКТ 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»  

 

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ               

«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 
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для першого класу напруги – 45,50 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 726,04 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2708 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ». 

 

4. 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

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 44 661 8 697 35 964

1.1 Матеріальні витрати: 19 772 2 438 17 334

1.1.1 виробничі послуги 83 10 73

1.1.2 сировина і матеріали 79 10 69

1.1.3 послуги оператора системи передачі 662 82 580

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
16 075 1 982 14 093

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 90 11 79

1.1.6 витрати на ремонт 2 313 285 2 028

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 470 58 412

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 
розподіл

4 742 3 775 967

1.3 Витрати на оплату праці  14 411 1 777 12 634

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 170 391 2 779

1.5 Амортизація  1 288 159 1 129

1.6 Інші операційні витрати: 1 278 157 1 121

1.6.1 плата за землю 10 1 9

1.6.2 витрати на зв'язок 4 0 4

1.6.3 витрати на службові відрядження 0 0 0

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 0 0 0

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 1 264 156 1 108

1.7 Коригування витрат* 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 030 127 903

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 030 127 903

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 45 691 8 824 36 867

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК  ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

Загальні витрати на 
розподіл 

електричної енергії 
(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  45,50

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 
споживачів та операторів установок зберігання енергії 
другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  726,04

Код 
рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики



 

 

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 тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»  

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО»: 
 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новояворівськ, 

смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, 

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 
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управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 230,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 107,52 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, 

с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського 

району Львівської області в межах розташування системи розподілу 

електричної енергії, що перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», згідно з 

додатком 1; 
 

3) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новий Розділ Львівської 

області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що 

перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 273,85 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 386,23 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

4) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» на території м. Новий Розділ Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», згідно з додатком 2. 
 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічному персоналу.  
 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2711 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО». 
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4. 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  1

до постанови НКРЕКП

__________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 69 897 16 149 53 748

1.1 Матеріальні витрати: 13 678 2 430 11 248

1.1.1 виробничі послуги 53 9 44

1.1.2 сировина і матеріали 164 29 135

1.1.3 послуги оператора системи передачі 4 497 799 3 698

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
6 143 1 092 5 051

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 220 39 181

1.1.6 витрати на ремонт 620 110 510

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 1 981 352 1 629

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 
розподіл

32 240 9 459 22 781

1.3 Витрати на оплату праці  17 953 3 190 14 763

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 950 702 3 248

1.5 Амортизація  498 88 410

1.6 Інші операційні витрати: 1 578 280 1 298

1.6.1 плата за землю 0 0 0

1.6.2 витрати на зв'язок 6 1 5

1.6.3 витрати на службові відрядження 11 2 9

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 159 28 131

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 1 402 249 1 153

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 087 193 894

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 087 193 894

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 70 984 16 342 54 642

А. Огньов

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»

на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги,

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  230,06

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 
та операторів установок зберігання енергії другого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  1 107,52

Код 
рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Загальні витрати на 
розподіл електричної 

енергії (необхідний 
дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії 
(необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу



Додаток  2

до постанови НКРЕКП

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 47 355 9 790 37 565

1.1 Матеріальні витрати: 7 768 1 156 6 612

1.1.1 виробничі послуги 518 77 441

1.1.2 сировина і матеріали 284 42 242

1.1.3 послуги оператора системи передачі 2 458 366 2 092

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
3 457 515 2 942

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 161 24 137

1.1.6 витрати на ремонт 781 116 665

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 109 16 93

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

17 622 5 358 12 264

1.3 Витрати на оплату праці  15 477 2 308 13 169

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 405 508 2 897

1.5 Амортизація  238 35 203

1.6 Інші операційні витрати: 2 845 425 2 420

1.6.1 плата за землю 0 0 0

1.6.2 витрати на зв'язок 8 1 7

1.6.3 витрати на службові відрядження 17 3 14

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 159 24 135

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 2 661 397 2 264

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 018 152 866

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 018 152 866

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5
Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 48 373 9 942 38 431

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері енергетики А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії першого класу напруги  

(грн/МВт·год)  –  273,85

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії 

другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 386,23

Код 

рядка

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»

Загальні витрати на 

розподіл електричної 

енергії (необхідний 

дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної 

енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

на території м. Новий Розділ Львівської області



                                                                                                                   УТОЧНЕНО 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на 
послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року 

 
Згідно з вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

відповідно до глави 7 Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 
1175 (далі – Порядок № 1175), суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на 
здійснення діяльності з розподілу електричної енергії: ДПЕМ ПРАТ 
«АТОМСЕРВІС», ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», 
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (в межах розташування системи розподілу електричної 
енергії на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франково, смт Шкло, с. Новий Яр, 
с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської 
області та м. Новий Розділ Львівської області (далі – заявники), надали до НКРЕКП 
заяви та додані до неї документи для встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії (далі – Послуги) 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 було опрацьовано 
надані пропозиції заявників щодо рівня та структур тарифу на Послуги на з 01 січня 
2023 року. При опрацюванні наданих заявниками документів було застосовано 
загальний підхід до визначення рівнів витрат статей структури тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії. 

На засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання 18.11.2021 
прийнято рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2023 року. 

Схвалені проєкти рішень було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у 
мережі Інтернет. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань приймалися до 28.11.2022.  

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. За 
результатами опрацювання було складено узагальнені таблиці із зазначенням позиції 
НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями (прийняття або 
відхилення), які, з урахуванням положень Постанови № 704, оприлюднено на 
офіційному вебсайті НКРЕКП. 

З урахуванням зазначеного вище, Департаментом із регулювання відносин у 
сфері енергетики враховано актуалізовану інформацію та додатково скориговано 
деякі складові структур тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, а саме: 

 
статтю «витрати на послуги оператора системи передачі» розраховано з 

урахуванням актуалізованого рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії 
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НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 449,72 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість)); 

 
статтю «витрати на послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління» розраховано з урахуванням актуалізованого рівня 
тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 
НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 134,11 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість)); 

 
статтю «витрати на електричну енергію для господарчих потреб» 

перераховано з урахуванням оптимізованого рівня тарифу на послуги з передачі 
електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік, (без урахування 
податку на додану вартість). 

 
При розрахунку тарифів економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних 

витрат електроенергії на 1 та 2 класах напруги на 2023 рік залишено на рівнях, 
встановлених на 2022 рік, відповідно до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення 
змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 листопада 2020 року № 2154» 
(щодо затвердження економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних 
витрат електричної енергії електромережами 1 та 2 класів напруги на 2021 - 2024 
роки), розгляд якої заплановано на відкритому засіданні НКРЕКП 09.12.2022.  

 
Відповідно проведених змін було перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». Також виправлено технічну помилку в частині розрахунку 
амортизації по ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС».  
 

Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 
прийняття постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії з 01 січня 2023 року. 

 
Проєкти рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії з 01 січня 2023 року 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 тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»  

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО»: 
 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новояворівськ, 

смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, 

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

УТОЧНЕНОПР

ОПП 
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управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 239,73 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 167,85 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, 

с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського 

району Львівської області в межах розташування системи розподілу 

електричної енергії, що перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», згідно з 

додатком 1; 
 

3) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на території м. Новий Розділ Львівської 

області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що 

перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні: 

для першого класу напруги – 282,81 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 448,82 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

4) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» на території м. Новий Розділ Львівської області в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в 

управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО», згідно з додатком 2. 
 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічного персоналу.  
 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2711 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО». 
 



 

 

3 

 

4. 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  1

до постанови НКРЕКП

__________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 73 764 16 836 56 928

1.1 Матеріальні витрати: 17 542 3 116 14 426

1.1.1 виробничі послуги 53 9 44

1.1.2 сировина і матеріали 164 29 135

1.1.3 послуги оператора системи передачі 4 497 799 3 698

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
10 007 1 778 8 229

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 220 39 181

1.1.6 витрати на ремонт 620 110 510

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 1 981 352 1 629

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 
розподіл

32 240 9 459 22 781

1.3 Витрати на оплату праці  17 953 3 190 14 763

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 950 702 3 248

1.5 Амортизація  498 88 410

1.6 Інші операційні витрати: 1 581 281 1 300

1.6.1 плата за землю 0 0 0

1.6.2 витрати на зв'язок 6 1 5

1.6.3 витрати на службові відрядження 11 2 9

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 159 28 131

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 1 405 250 1 155

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 087 193 894

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 087 193 894

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 74 851 17 029 57 822

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Загальні витрати на 
розподіл електричної 

енергії (необхідний 
дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії 
(необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»

на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги,

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  239,73

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 
та операторів установок зберігання енергії другого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  1 167,85

Код 
рядка



Додаток  2

до постанови НКРЕКП

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 49 532 10 115 39 417

1.1 Матеріальні витрати: 9 943 1 481 8 462

1.1.1 виробничі послуги 518 77 441

1.1.2 сировина і матеріали 284 42 242

1.1.3 послуги оператора системи передачі 2 458 366 2 092

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
5 632 840 4 792

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 161 24 137

1.1.6 витрати на ремонт 781 116 665

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 109 16 93

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

17 622 5 358 12 264

1.3 Витрати на оплату праці  15 477 2 308 13 169

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 405 508 2 897

1.5 Амортизація  238 35 203

1.6 Інші операційні витрати: 2 847 425 2 422

1.6.1 плата за землю 0 0 0

1.6.2 витрати на зв'язок 8 1 7

1.6.3 витрати на службові відрядження 17 3 14

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 159 24 135

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 2 663 397 2 266

1.7 Коригування витрат 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 018 152 866

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 018 152 866

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5
Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 50 550 10 267 40 283

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері енергетики А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії першого класу напруги  

(грн/МВт·год)  –  282,81

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії 

другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 448,82

Код 

рядка

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»

Загальні витрати на 

розподіл електричної 

енергії (необхідний 

дохід), тис. грн

Витрати на розподіл електричної 

енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

на території м. Новий Розділ Львівської області



ПРОЄКТ        
                                          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 тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                       
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 
 
 
 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»: 

 
1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 
для першого класу напруги – 37,49 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 



 2 
 

для другого класу напруги – 2 076,76 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

 
2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

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

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 
праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-
технічного персоналу.  
 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг від 17 грудня 2021 року № 2707 «Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС». 

 
4. 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

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 137 178 20 025 117 153

1.1 Матеріальні витрати: 78 948 7 579 71 369

1.1.1 виробничі послуги 217 21 196

1.1.2 сировина і матеріали 297 29 268

1.1.3 послуги оператора системи передачі 2 615 251 2 364

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
73 511 7 057 66 454

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 1 213 116 1 097

1.1.6 витрати на ремонт 700 67 633

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 395 38 357

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

18 744 8 656 10 088

1.3 Витрати на оплату праці  28 687 2 754 25 933

1.4 Відрахування на соціальні заходи 6 311 606 5 705

1.5 Амортизація  5 578 535 5 043

1.6 Інші операційні витрати: 4 089 392 3 697

1.6.1 плата за землю 890 85 805

1.6.2 витрати на зв'язок 234 22 212

1.6.3 витрати на службові відрядження 54 5 49

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 194 19 175

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних 

електричних мереж
1 499 144 1 355

1.6.6 інші витрати 1 218 117 1 101

1.7 Коригування витрат* -5 179 -497 -4 682

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 878 180 1 698

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 878 180 1 698

4

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж
0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення 

показників якості послуг (КЯ)
0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 139 056 20 205 118 851

А. Огньов

* Коригування доходу (витрат): 

відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18 серпня 2021 року № 1359 на 2022 – 2023 роки у бік зменшення на суму

10ь358,66ттис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 2023 рік сума становить 5 179 тис. грн (без урахування

податку на додану вартість))

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 

(грн/МВт·год)  –  37,49

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 

споживачів та операторів установок зберігання енергії 

другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  2 076,76

Код 

рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС»

Загальні витрати 

на розподіл 

електричної енергії 

(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної енергії 

(необхідний дохід), тис. грн
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу



      

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 тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                       

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»  

 

 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 374,03 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
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для другого класу напруги – 1 749,66 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 

праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-

технічного персоналу. 

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2709 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 

 

4. 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

__________ № ________

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 2 941 889 1 249 803 1 692 086

1.1 Матеріальні витрати: 769 355 300 049 469 306

1.1.1 виробничі послуги 14 425 5 626 8 799

1.1.2 сировина і матеріали 16 171 6 307 9 864

1.1.3 послуги оператора системи передачі 94 733 36 946 57 787

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
486 646 189 792 296 854

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 29 303 11 428 17 875

1.1.6 витрати на ремонт 84 023 32 769 51 254

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 44 054 17 181 26 873

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл

679 129 367 326 311 803

1.3 Витрати на оплату праці  966 628 376 985 589 643

1.4 Відрахування на соціальні заходи 212 658 82 937 129 721

1.5 Амортизація  225 784 88 056 137 728

1.6 Інші операційні витрати: 88 335 34 450 53 885

1.6.1 плата за землю 1 435 560 875

1.6.2 витрати на зв'язок 1 119 436 683

1.6.3 витрати на службові відрядження 3 783 1 475 2 308

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 752 1 853 2 899

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
85 33 52

1.6.6 інші витрати 77 161 30 093 47 068

1.7 Коригування витрат* 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 63 240 24 664 38 576

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 63 240 24 664 38 576

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

якості послуг (КЯ)

-770 -300 -470

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 3 004 359 1 274 167 1 730 192

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Тариф на послуги з  розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 749,66

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  374,03

Код 

рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Загальні витрати на 

розподіл 

електричної енергії 

(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної 

енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу



ПР ПРОЄКТ 
УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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 тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                       
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»  
 
 
 

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 розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ               
«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»: 

 
1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 
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для першого класу напруги – 51,93 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість); 

для другого класу напруги – 896,20 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість); 

 
2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії згідно з 

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

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати 
праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-
технічного персоналу.  
 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг від 17 грудня 2021 року № 2708 «Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ». 

 
4. 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

 __________ №_________ 

1 клас 2 клас

1 Операційні витрати: 54 780 9 945 44 835

1.1 Матеріальні витрати: 29 882 3 685 26 197

1.1.1 виробничі послуги 83 10 73

1.1.2 сировина і матеріали 79 10 69

1.1.3 послуги оператора системи передачі 662 82 580

1.1.4
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
26 185 3 229 22 956

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 90 11 79

1.1.6 витрати на ремонт 2 313 285 2 028

1.1.7 витрати на електричну енергію для господарчих потреб 470 58 412

1.2
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 
розподіл

4 742 3 775 967

1.3 Витрати на оплату праці  14 411 1 777 12 634

1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 170 391 2 779

1.5 Амортизація  1 288 159 1 129

1.6 Інші операційні витрати: 1 287 158 1 129

1.6.1 плата за землю 10 1 9

1.6.2 витрати на зв'язок 4 0 4

1.6.3 витрати на службові відрядження 0 0 0

1.6.4 витрати на обслуговування програмного забезпечення 0 0 0

1.6.5
витрати на спільне використання технологічних електричних 

мереж
0 0 0

1.6.6 інші витрати 1 273 157 1 116

1.7 Коригування витрат* 0 0 0

2 Усього фінансові витрати (% за кредит) 0 0 0

3 Витрати з прибутку на: 1 030 127 903

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0

3.2 податок на прибуток 0 0 0

3.3 інші витрати з прибутку 1 030 127 903

4
Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 
витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж

0 0 0

5

Коригування необхідного доходу відповідно до даних  

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 
якості послуг (КЯ)

0 0 0

6 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 55 810 10 072 45 738

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії першого класу напруги 
(грн/МВт·год)  –  51,93

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 
споживачів та операторів установок зберігання енергії 
другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  896,20

Код 
рядка

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК  ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

Загальні витрати на 
розподіл 

електричної енергії 
(необхідний дохід), 

тис. грн

Витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грнПерелік складових  частин витрат на послуги з розподілу 

електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифу


