
УТОЧНЕНО 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо прийняття постанов НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання»  

 
На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та відповідно 

до вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 
(далі – Порядок № 1175), АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ДТЕК 
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», АТ 
«СУМИОБЛЕНЕРГО», ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК 
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (далі – заявники) надали до 
НКРЕКП заяви та додані до них документи для встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 
2023 рік (третій рік першого регуляторного періоду, крім 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – другий рік першого регуляторного періоду), 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). 

Зважаючи на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у сфері 
енергетики опрацьовано надані заявниками документи та застосовано загальний 
підхід щодо визначення рівнів витрат статей структур тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 
2023 рік з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКРЕ та НКРЕКП 
(постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення 
регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері 
електроенергетики» (далі – Порядок 899), Постанова № 1009 (зі змінами), 
постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого 
регулювання при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної 
енергії» (далі – Постанова № 1029) та Порядок № 1175 (зі змінами). 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 
18.11.2022, були прийняті рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП 
про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання з 01 січня 2023 року (далі – проєкти 
постанов НКРЕКП). Схвалені проєкти постанов НКРЕКП оприлюднено на 
офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та 
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пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань. 
Протягом визначеного періоду до НКРЕКП надходили звернення від 

заінтересованих осіб, у тому числі від заявників, профспілкових організацій, 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, із 
зауваженнями і пропозиціями до оприлюднених проєктів постанов НКРЕКП. 
Таблиці узагальнених зауважень та пропозицій до проєктів постанов НКРЕКП, з 
урахуванням положень Постанови № 704, 05.12.2022 оприлюднено на офіційному 
вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет. 

 
Ураховуючи зазначене, за результатами опрацювання наданих 

заінтересованими сторонами пропозицій щодо рівнів та структури тарифів на 
послуги з розподілу електричної енергії, Департаментом із регулювання відносин у 
сфері енергетики враховано актуалізовану інформацію та додатково скориговано 
деякі складові структур тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  
з 01 січня 2023 року, а саме: 

1) на підставі здійсненого аналізу наданої заявниками деталізованої 
інформації за 2021 та 2022 роки щодо регуляторної бази активів, яка створена на 
дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), та регуляторної бази активів, 
яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (РБАнов), НКРЕКП з 
урахуванням актуалізованих даних щодо РБА0 та РБАнов перераховано статті 
витрат «Амортизація», «Прибуток» та «Податок на прибуток»; 

 
2) встановлено на нульовому рівні статті «коригування доходу (витрат)» та 

«дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних з 
наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 
мереж» для АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 
При цьому враховано, постанови НКРЕКП: 

від 25.11.2022 № 1557 «Про внесення змін до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 30 червня 2021 року № 1078», відповідно до якої для  
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» відстрочено передбачені на 2023 рік коригування  
(у бік зменшення) доходу (витрат) у сумі 78 214,39 тис. грн (без ПДВ) та дефіциту 
або профіциту коштів у сумі 24 920,97 тис. грн (без ПДВ) рівними частинами на 
2024 та 2025 роки; 

від 25.11.2022 № 1556 «Про внесення зміни до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 18 серпня 2021 року № 1358», відповідно до якої для  
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» відстрочено передбачене на 2023 рік коригування 
(у бік зменшення) доходу (витрат) у сумі 74 654,41 тис. грн (без ПДВ) на рівними 
частинами 2024 та 2025 роки;  

 
3) 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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4) 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); 

 
5) прибуток на РБАнов на активи, віднесені до категорії 1, які створені після 

переходу на стимулююче регулювання, розраховано із застосуванням регуляторної 
норми доходу на РБАнов, що становить 0,03 відносних одиниці (з урахуванням 
Постанови НКРЕКП від 02.12.2022 № 1599 «Про затвердження Змін до деяких 
постанов НКРЕ та НКРЕКП»); 

 
6) 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); 

 
7) 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. 

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 
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напруги – зниження не більше 40 % від обсягів, урахованих у діючому тарифі,  
на 2 класі напруги – не більше 30 % від обсягів, урахованих у діючому тарифі; 

 
8) статтю «витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку 

«на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку» розраховано 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»; 

 
9) 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 послуги з розподілу, розрахованим на календарний рік відповідно до 
Порядку № 1175, з урахуванням Протоколу наради від 12.12.2022 № 125-п/2022. 
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Також, до НКРЕКП звернулось ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» листами від 28.11.2022 № 1078/010.01-03 та 
від 05.12.2022 № 1162/010.01-03 з проханням щодо зниження обсягів розподілу по 
1 класу напруги. Це пов’язано з тим, що споживач ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ 
КПК», який займає понад 70 % обсягів від всього загального обсягу першого класу 
Товариства, у вересні 2021 року виконував планові ремонтні роботи із зупинкою 
виробництва, і його обсяг скоротився майже у 3,5 рази. Отже, збільшення обсягів 
його споживання у вересні 2022 року відносно вересня 2021 року обумовлено лише 
разовим технологічним процесом, і жодним чином не вказує на збільшення обсягів 
виробництва у 2022 році відносно 2021 року. 

Ураховуючи зазначене, обсяг розподілу 1 класу напруги для ПРАТ «ПЕЕМ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» визначено як суму:  

- обсягів ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» за 9 місяців 2022 року, приведених 
до року; 

- добутку фактичних обсягів 1 класу напруги за 2021 рік (без обсягів  
ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК») та коефіцієнту відхилення (який визначено, як 
співвідношення фактичних обсягів розподілу на 1 класі за ІІІ квартал 2022 року до 
фактичних обсягів розподілу на 1 класі за ІІІ квартал 2021 року без обсягів  
ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»). 

 
Крім цього, відповідно до листів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

від 15.11.2022 № 101/05/03-4945 та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 16.11.2022 № 06/100/11724 у зв’язку з виправленням 
технічних помилок скориговано розрахунок кількості умовних одиниць 
енергетичного обладнання на 1 та 2 класах напруги (уточнення прогнозованих 
показників на 2023 рік) – додаток 28 до Порядку № 1175. 

 
Відповідно до проведених змін перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». 
 

Окрім цього, згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 24.01.2017 № 59 «Про 
врахування у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної 
енергії місцевими (локальними) електромережами) ПАТ «Полтаваобленерго» 
коштів на повернення поворотної фінансової допомоги» (далі – Постанова № 59), 
має бути враховано у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) 
ПАТ «Полтаваобленерго» у п’ятому році від дати підключення приєднаних 
електроустановок ТОВ «Житлоінвест», кошти на повернення поворотної 
фінансової допомоги, що залучатимуться від ТОВ «Житлоінвест» у зв’язку із 
наданням послуг з приєднання електроустановок групи житлових будинків 
ТОВ «Житлоінвест» по вул. Ігоря Сердюка, 19, в м. Кременчук, розраховані як 
різниця між залученими ПАТ «Полтаваобленерго» коштами від 
ТОВ «Житлоінвест» у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 
205 078,02 грн (без ПДВ), та сумою повернутої поворотної фінансової допомоги 
ТОВ «Житлоінвест» протягом перших чотирьох років, джерелом якої є плата за 
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приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця 
забезпечення потужності. 

АТ «Полтаваобленерго» листом від 08.12.2022 № 13.89/7070 звернулося до 
НКРЕКП щодо врахування при розрахунку та встановленні тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 
2023 рік коштів на повернення поворотної фінансової допомоги в сумі 205 078,02 
грн (без ПДВ), що залучалися від ТОВ «Житлоінвест» у зв’язку із наданням послуг 
з приєднання електроустановок групи житлових будинків ТОВ «Житлоінвест» по 
вул. Ігоря Сердюка, 19 в м. Кременчук.  

Згідно з наданою АТ «Полтаваобленерго» копією технічних умов приєднання, 
яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок від 01.08.2016 
№ 47/1691, що є додатком до договору про приєднання до електричних мереж 
від 01.08.2016 № 1691, групи житлових будинків ТОВ «Житлоінвест» точку 
забезпечення потужності визначено секції шин РУ-10 кВ ПС 150/35/10 кВ 
«Кременчуг-город». 

НКРЕКП проаналізовано звіт щодо надання АТ «Полтаваобленерго» послуг з 
приєднання з 2017 року та встановлено, що з 2017 по 2021 роки зазначеним ОСР 
реалізовувалися послуги з приєднання інших замовників, місцем забезпечення 
потужності яких також є РУ-10 кВ ПС 150/35/10 кВ «Кременчуг-город», якими 
здійснювалась оплата вартості послуги з приєднання.  

Враховуючи зазначене, питання поворотної фінансової допомоги, отриманої 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від ТОВ «Житлоінвест» буде досліджено під час 
проведення заходу державного контролю. 

 

Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 
прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання з 01.01.2023 
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 зазначених постанов НКРЕКП 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 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 219,48 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 345,30 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 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 – 258,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 515,09 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 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 – 303,07 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 713,18 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2591 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 150 073

1.1 витрати на оплату праці  953 485

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 705 575

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 180 602

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 270 585

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 435

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 860

2.5 відрахування на соціальні заходи 209 767

2.6 сума внесків на регулювання 3 332

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 19 520

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
1 307 925

4 Амортизація 165 482

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 308 513

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
296 550

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
11 963

6 Податок на прибуток 67 722

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 705 290

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 713 087

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 992 203

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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                           

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»              

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 161,26 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 179,36 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 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 – 193,64 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 328,19 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 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 – 231,41 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 501,82 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити  ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 



 3 

 

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 № 2592 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 589 012

1.1 витрати на оплату праці  442 154

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 370 068

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 97 423

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 163 826

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
795

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 326

2.5 відрахування на соціальні заходи 97 274

2.6 сума внесків на регулювання 1 970

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 088

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
705 537

4 Амортизація 267 356

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 212 405

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
201 965

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
10 440

6 Податок на прибуток 46 625

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 191 003

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 333 570

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 857 433

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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: 

 

для першого класу напруги – 132,62 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 864,98 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  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 – 166,79 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 022,47 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 – 206,66 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 206,21 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» структуру тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2593 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 2 198 794

1.1 витрати на оплату праці  1 585 279

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 2 008 409

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 353 200

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 1 168 725

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 763

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 4 756

2.5 відрахування на соціальні заходи 348 761

2.6 сума внесків на регулювання 7 313

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 57 180

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

2 557 883

4 Амортизація 654 177

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 523 882

5.1 прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче регулювання 503 073

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
20 809

6 Податок на прибуток 114 998

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 75 063

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 8 133 206

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 2 355 059

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 5 778 147

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 рік

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

*Коригування (доходу) витрат:

відповідно до рішення суду у справі № 160/9283/18 у бік збільшення на загальну суму 29 520,69 тис. грн (без урахування податку на додану вартість)

(з розрахунку на 5 років сума на 2023 рік становить 5 904 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість));

відповідно до підпункту підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2527 на 2022 – 2023 роки у бік збільшення на суму

138о317,69атис.грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 2023 рік сума становить 69 159 тис. грн (без урахування податку

на додану вартість)).



        
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                Київ                                    № _______________ 
 
 
 

Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                         
АТ  «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»                  
із застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

 УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ  
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 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: 

 
для першого класу напруги – 271,70 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 432,11 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 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 – 318,79 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 622,41 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 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 – 373,73 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 844,44 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
4. Установити  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2595 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 972 672

1.1 витрати на оплату праці  759 782

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 568 433

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 151 163

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 224 391

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 209

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 279

2.5 відрахування на соціальні заходи 167 152

2.6 сума внесків на регулювання 2 963

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 5 088

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 094 722

4 Амортизація 253 119

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 332 921

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
322 939

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
9 982

6 Податок на прибуток 73 080

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості -303

9 Коригування доходу (витрат)* 43

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 294 687

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 776 664

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 518 023

А. Огньов

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

* Коригування доходу (витрат):

відповідно до протокольних рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17 липня 2014

року № 58 та від 15 квітня 2014 року № 39 – повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 38,743 тис. грн та 390, 173 тис. грн

рівними частинами протягом 10 років з 01 січня 2016 року (з розрахунку на 2023 рік – 43 тис. грн).        

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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  
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
із застосуванням стимулюючого 
регулювання  
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 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: 

 
для першого класу напруги – 340,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 535,89 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 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 – 365,65 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 642,93 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 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 – 395,51 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 767,81 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
4. Установити  ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2596 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 779 576

1.1 витрати на оплату праці  583 075

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 509 506

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 165 752

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 197 192

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 
внутрішньодобовому ринку 

1 321

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 749

2.5 відрахування на соціальні заходи 128 277

2.6 сума внесків на регулювання 2 844

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 201

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 200 379

4 Амортизація 340 652

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 273 150

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 
регулювання

257 755

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 
регулювання

15 395

6 Податок на прибуток 59 960

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 163 223

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 743 436

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 419 787

А. Огньов
Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код рядка
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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                         

ПРАТ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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: 

 

для першого класу напруги – 117,12 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 489,39 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість). 

 

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 – 142,91 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 587,12 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість). 

 

3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 – 173,00 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 701,13 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість). 

 

4. Установити  ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» структуру тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2598 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 894 036

1.1 витрати на оплату праці  572 342

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 208 950

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 235 475

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
707 342

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
1 857

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 717

2.5 відрахування на соціальні заходи 125 915

2.6 сума внесків на регулювання 4 272

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 39 877

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 705 313

4 Амортизація 470 761

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 369 658

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
354 465

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
15 193

6 Податок на прибуток 81 144

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат)* 20 648

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 4 750 510

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 197 657

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 552 853

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

  * Відповідно до рішення суду у справі № 640/13386/20 у бік збільшення на загальну суму 206 480,78 тис. грн (без урахування 

податку на додану вартість) (з розрахунку на 120 місяць сума становить 20 648 тис. грн  (без урахування податку на додану 

вартість))   

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



 

 

 

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 КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року  

за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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: 

 

для першого класу напруги – 242,38 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 978,84 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість). 

 

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 – 295,36 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 172,17 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 – 357,17 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 397,71 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» структуру тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого 

регулювання на 2023 рік згідно з додатком. 
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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 № 2599 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 128 663

1.1 витрати на оплату праці  872 374

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 304 640

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 468 297

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 602 630

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
3 648

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 617

2.5 відрахування на соціальні заходи 191 922

2.6 сума внесків на регулювання 6 145

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 11 636

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

3 391 416

4 Амортизація 335 767

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 552 159

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
539 802

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
12 357

6 Податок на прибуток 121 206

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 6 833 851

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 2 049 793

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 784 058

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
на 2023 рік 

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 
енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грн

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                         

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»                   

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 319,62 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 395,08 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 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 – 386,41 грн/МВт•год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 587,48 грн/МВт•год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 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 – 464,33 грн/МВт•год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 811,96 грн/МВт•год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

4. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2600 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 770 433

1.1 витрати на оплату праці  611 161

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 436 260

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 107 077

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 167 600

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
870

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 833

2.5 відрахування на соціальні заходи 134 455

2.6 сума внесків на регулювання 2 272

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 009

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
775 453

4 Амортизація 225 144

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 261 731

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
253 064

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
8 667

6 Податок на прибуток 57 453

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 526 474

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 644 764

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 881 710

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



                                      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                         

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази 

активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, 

зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за 

№ 1221/23753, постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 «Про 

встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для 

цілей стимулюючого регулювання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 26 липня 2013 року за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 

«Про застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 01 серпня 2013 року за  
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№ 1294/23826, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 194,70 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 111,53 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 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 – 232,61 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 253,00 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 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 – 276,84 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 418,04 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»  структуру тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2601 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 332 661

1.1 витрати на оплату праці  1 021 594

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 984 187

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 279 067

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 429 476

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 193

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 065

2.5 відрахування на соціальні заходи 224 751

2.6 сума внесків на регулювання 4 796

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 21 516

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

2 021 006

4 Амортизація 399 730

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 488 954

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
472 461

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
16 493

6 Податок на прибуток 107 331

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 333 869

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 146 176

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 187 693

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 248,69 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 216,53 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 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 – 318,55 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 526,94 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 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 – 400,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 889,08 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2602 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 919 083

1.1 витрати на оплату праці  776 981

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 496 258

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 120 872

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
192 543

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
976

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 331

2.5 відрахування на соціальні заходи 170 936

2.6 сума внесків на регулювання 2 426

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 819

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
875 358

4 Амортизація 146 622

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 213 324

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
211 630

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
1 694

6 Податок на прибуток 46 827

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 697 472

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 703 741

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 993 731

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



 

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 «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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: 

 

для першого класу напруги – 187,34 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 136,56 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 – 223,75 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 347,94 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 – 266,21 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 594,55 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» структуру тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2603 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 671 895

1.1 витрати на оплату праці  1 306 281

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 169 206

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 323 880

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 486 192

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 537

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 919

2.5 відрахування на соціальні заходи 287 382

2.6 сума внесків на регулювання 5 970

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 15 871

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

2 345 547

4 Амортизація 733 482

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 589 871

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
568 342

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
21 529

6 Податок на прибуток 129 484

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 6 639 485

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 229 045

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 5 410 440

А. Огньов

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2023 рік

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
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стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 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: 

для першого класу напруги – 152,12 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 172,33 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 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 – 189,40 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 392,31 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 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 – 232,90 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 648,94 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2604 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 269 051

1.1 витрати на оплату праці  1 033 972

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 801 963

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 169 714

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 377 026

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 351

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 102

2.5 відрахування на соціальні заходи 227 474

2.6 сума внесків на регулювання 3 480

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 4 055

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

1 229 069

4 Амортизація 171 826

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 326 561

5.1 прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче регулювання 325 072

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
1 489

6 Податок на прибуток 71 684

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 870 154

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 849 107

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 021 047

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                   Київ                                      № _______________ 

 

 

Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року  

за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 228,11 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 453,23 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 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 – 266,50 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 609,17 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 311,30 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 791,10 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2605 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 896 127

1.1 витрати на оплату праці  660 691

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 511 095

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 127 703

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 220 594

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 028

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 982

2.5 відрахування на соціальні заходи 145 352

2.6 сума внесків на регулювання 2 781

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 567

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
924 827

4 Амортизація 379 794

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 312 354

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
300 720

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
11 634

6 Податок на прибуток 68 566

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 092 763

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 608 138

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 484 625

А. Огньов

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік 

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



        
 

 
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  «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 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: 

 
для першого класу напруги – 190,27 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 131,66 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 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 – 231,05 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 297,43 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 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 – 278,62 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 490,82 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
4. Установити  ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу електричної 
енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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. 
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6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 17 грудня 2021 року № 2606 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 485 224

1.1 витрати на оплату праці  378 332

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 478 180

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 148 649

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 214 446

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 189

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 135

2.5 відрахування на соціальні заходи 83 233

2.6 сума внесків на регулювання 2 213

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 14 288

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 076 516

4 Амортизація 124 767

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 243 473

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
236 830

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
6 643

6 Податок на прибуток 53 445

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 461 605

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 548 301

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 913 304

А. Огньов

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «СУМИОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 
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: 

 
для першого класу напруги – 211,09 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 418,80 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

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 – 251,69 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 669,88 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 
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 – 299,07 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 962,80 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
4. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 
стимулюючого регулювання 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. 
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6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 17 грудня 2021 року № 2607 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 931 494

1.1 витрати на оплату праці  754 842

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 420 566

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 73 169

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 151 845

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
609

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 265

2.5 відрахування на соціальні заходи 166 065

2.6 сума внесків на регулювання 2 135

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 10 484

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

529 891

4 Амортизація 194 940

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 243 872

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
233 929

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
9 943

6 Податок на прибуток 53 533

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 374 296

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 438 216

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 936 080

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СУМИОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  
що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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 
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 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: 

 
для першого класу напруги – 243,43 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 412,14 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
2. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 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 – 292,50 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 604,86 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
3. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 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 – 349,74 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 829,70 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
4. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2608 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 599 741

1.1 витрати на оплату праці  435 573

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 359 583

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 116 029

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 137 698

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
939

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 307

2.5 відрахування на соціальні заходи 95 826

2.6 сума внесків на регулювання 2 000

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 733

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

840 287

4 Амортизація 161 450

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 215 456

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
208 291

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
7 165

6 Податок на прибуток 47 295

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 223 812

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 413 118

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 810 694

А. Огньов

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 250,84 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 051,02 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 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 – 313,38 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 303,73 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 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 – 386,35 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 598,57 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2609 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 790 114

1.1 витрати на оплату праці  1 474 484

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 107 714

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 275 740

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 436 282

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 167

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 4 423

2.5 відрахування на соціальні заходи 324 386

2.6 сума внесків на регулювання 5 203

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 3 485

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

1 996 913

4 Амортизація 374 671

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 429 195

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
414 603

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
14 592

6 Податок на прибуток 94 214

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* -7 051

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 785 770

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 616 442

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 169 328

А. Огньов

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

 * Коригування (доходу) витрат:

відповідно до листа АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від 04.11.2022 № 01-25/4109 у бік зменшення на суму -7 051атис.грн (без урахування податку

на додану вартість).

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»                  
із застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 

 
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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753,  постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 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: 

 
для першого класу напруги – 262,92 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 350,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 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 – 312,02 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 515,21 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 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 – 369,29 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 707,89 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
4. Установити  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2611 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 864 418

1.1 витрати на оплату праці  702 257

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 558 923

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 167 219

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 214 973

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 332

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 107

2.5 відрахування на соціальні заходи 154 497

2.6 сума внесків на регулювання 2 771

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 383

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 210 998

4 Амортизація 147 562

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 246 193

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
242 106

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
4 087

6 Податок на прибуток 54 042

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 082 136

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 641 606

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 440 530

А. Огньов

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



   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 
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання  
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 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: 

 
для першого класу напруги – 146,76 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 124,15 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
2. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 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 – 183,60 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 337,55 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
3. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 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 – 226,58 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 586,53 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
4. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2612 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 898 073

1.1 витрати на оплату праці  752 578

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 601 332

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 164 663

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 258 152

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 313

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 258

2.5 відрахування на соціальні заходи 165 567

2.6 сума внесків на регулювання 2 682

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 409

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 192 493

4 Амортизація 91 540

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 173 115

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
170 701

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
2 414

6 Податок на прибуток 38 001

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості -11 533

9 Коригування доходу (витрат)* 12

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 983 033

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 536 854

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 446 179

А. Огньов

* Коригування доходу (витрат) відповідно до протокольного рішення НКРЕКП від 23 жовтня 2014 року № 11 – повернення

поворотної фінансової допомоги у сумі 123 538 тис. грн рівними частинами протягом 10 років з 01 січня 2016 року (з розрахунку на

2022 рік – 12 тис. грн).

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 152,37 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 225,28 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 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 – 176,14 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 386,81 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 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 – 203,87 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 575,25 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» структуру тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2613 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 413 656

1.1 витрати на оплату праці  337 136

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 341 623

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 116 906

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 138 579

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
945

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 011

2.5 відрахування на соціальні заходи 74 170

2.6 сума внесків на регулювання 1 722

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 220

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
846 632

4 Амортизація 126 308

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 164 244

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
158 865

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
5 379

6 Податок на прибуток 36 054

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості -13 477

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 1 915 040

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 286 637

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 628 403

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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: 

 

для першого класу напруги – 274,35 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 477,96 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

2. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 – 331,69 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 733,04 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

3. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 – 398,60 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 2 030,64 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 

 

4. Установити  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  структуру тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 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 
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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 № 2614 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 793 091

1.1 витрати на оплату праці  645 624

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 456 822

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 98 880

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 149 718

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
807

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 937

2.5 відрахування на соціальні заходи 142 037

2.6 сума внесків на регулювання 2 254

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 23 855

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
716 089

4 Амортизація 174 616

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 248 047

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
239 655

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
8 392

6 Податок на прибуток 54 449

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 63 153

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 506 267

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 533 960

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 972 307

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

* Коригування доходу (витрат) у розмірі 63 153 тис. грн відповідно до рішення Чернігівського адміністративного суду у справі № 620/6232/21 в

бік збільшення на загальну суму 63 153,45 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) на 12 місяців. 

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



        
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 

   ___________________                                Київ                                    № _______________ 
                           №  3 0 1 0  

 
 

Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                         
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням 
стимулюючого регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 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: 

 
для першого класу напруги – 113,20 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 908,67 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 
 

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 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 – 136,57 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 076,64 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 

3. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 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 – 163,84 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 272,61 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). 
 
4. Установити  ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» структуру тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 
2023 рік згідно з додатком. 
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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 № 2616 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 197 085

1.1 витрати на оплату праці  154 097

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 128 620

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 27 508

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 62 332

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
258

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 462

2.5 відрахування на соціальні заходи 33 901

2.6 сума внесків на регулювання 586

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 680

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
199 215

4 Амортизація 56 413

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 57 586

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
55 740

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
1 846

6 Податок на прибуток 12 641

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 651 560

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 59 098

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 592 462

А. Огньов

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» на 2023 рік

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



УТОЧНЕНО 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо прийняття постанов НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання»  

 
На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та відповідно 

до вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 
(далі – Порядок № 1175), АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ДТЕК 
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», АТ 
«СУМИОБЛЕНЕРГО», ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК 
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (далі – заявники) надали до 
НКРЕКП заяви та додані до них документи для встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 
2023 рік (третій рік першого регуляторного періоду, крім 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – другий рік першого регуляторного періоду), 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). 

Зважаючи на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у сфері 
енергетики опрацьовано надані заявниками документи та застосовано загальний 
підхід щодо визначення рівнів витрат статей структур тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 
2023 рік з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКРЕ та НКРЕКП 
(постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення 
регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері 
електроенергетики» (далі – Порядок 899), Постанова № 1009 (зі змінами), 
постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого 
регулювання при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної 
енергії» (далі – Постанова № 1029) та Порядок № 1175 (зі змінами). 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 
18.11.2022, були прийняті рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП 
про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання з 01 січня 2023 року (далі – проєкти 
постанов НКРЕКП). Схвалені проєкти постанов НКРЕКП оприлюднено на 
офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та 
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пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань. 
Протягом визначеного періоду до НКРЕКП надходили звернення від 

заінтересованих осіб, у тому числі від заявників, профспілкових організацій, 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, із 
зауваженнями і пропозиціями до оприлюднених проєктів постанов НКРЕКП. 
Таблиці узагальнених зауважень та пропозицій до проєктів постанов НКРЕКП, з 
урахуванням положень Постанови № 704, 05.12.2022 оприлюднено на офіційному 
вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет. 

 
Ураховуючи зазначене, за результатами опрацювання наданих 

заінтересованими сторонами пропозицій щодо рівнів та структури тарифів на 
послуги з розподілу електричної енергії, Департаментом із регулювання відносин у 
сфері енергетики враховано актуалізовану інформацію та додатково скориговано 
деякі складові структур тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  
з 01 січня 2023 року, а саме: 

1) на підставі здійсненого аналізу наданої заявниками деталізованої 
інформації за 2021 та 2022 роки щодо регуляторної бази активів, яка створена на 
дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), та регуляторної бази активів, 
яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (РБАнов), НКРЕКП з 
урахуванням актуалізованих даних щодо РБА0 та РБАнов перераховано статті 
витрат «Амортизація», «Прибуток» та «Податок на прибуток»; 

 
2) встановлено на нульовому рівні статті «коригування доходу (витрат)» та 

«дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних з 
наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 
мереж» для АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 
При цьому враховано, постанови НКРЕКП: 

від 25.11.2022 № 1557 «Про внесення змін до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 30 червня 2021 року № 1078», відповідно до якої для  
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» відстрочено передбачені на 2023 рік коригування  
(у бік зменшення) доходу (витрат) у сумі 78 214,39 тис. грн (без ПДВ) та дефіциту 
або профіциту коштів у сумі 24 920,97 тис. грн (без ПДВ) рівними частинами на 
2024 та 2025 роки; 

від 25.11.2022 № 1556 «Про внесення зміни до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 18 серпня 2021 року № 1358», відповідно до якої для  
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» відстрочено передбачене на 2023 рік коригування 
(у бік зменшення) доходу (витрат) у сумі 74 654,41 тис. грн (без ПДВ) рівними 
частинами на 2024 та 2025 роки;  

 
3) 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 445,40 грн/МВт·год  
(без урахування податку на додану вартість); 
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4) 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); 

 
5) прибуток на РБАнов на активи, віднесені до категорії 1, які створені після 

переходу на стимулююче регулювання, розраховано із застосуванням регуляторної 
норми доходу на РБАнов, що становить 0,03 відносних одиниці (з урахуванням 
Постанови НКРЕКП від 02.12.2022 № 1599 «Про затвердження Змін до деяких 
постанов НКРЕ та НКРЕКП»); 

 
6) 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 «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); 

 
7) 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 
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напруги – зниження не більше 40 % від обсягів, урахованих у діючому тарифі, на 2 
класі напруги – не більше 30 % від обсягів, урахованих у діючому тарифі. 

 
Також, до НКРЕКП звернулось ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» листами від 28.11.2022 № 1078/010.01-03 та 
від 05.12.2022 № 1162/010.01-03 з проханням щодо зниження обсягів розподілу по 
1 класу напруги. Це пов’язано з тим, що споживач ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ 
КПК», який займає понад 70 % обсягів від всього загального обсягу першого класу 
Товариства, у вересні 2021 року виконував планові ремонтні роботи із зупинкою 
виробництва, і його обсяг скоротився майже у 3,5 рази. Отже,  збільшення обсягів 
його споживання у вересні 2022 року відносно вересня 2021 року обумовлено лише 
разовим технологічним процесом, і жодним чином не вказує на збільшення обсягів 
виробництва у 2022 році відносно 2021 року. 

Ураховуючи зазначене, обсяг розподілу 1 класу напруги для ПРАТ «ПЕЕМ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» визначено як суму:  

- обсягів ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» за 9 місяців 2022 року, приведених 
до року; 

- добутку фактичних обсягів 1 класу напруги за 2021 рік (без обсягів  
ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК») та коефіцієнту відхилення (який визначено, як 
співвідношення фактичних обсягів розподілу на 1 класі за ІІІ квартал 2022 року до 
фактичних обсягів розподілу на 1 класі за ІІІ квартал 2021 року без обсягів  
ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»). 

 
Крім цього, відповідно до листів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

від 15.11.2022 № 101/05/03-4945 та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 16.11.2022 № 06/100/11724 у зв’язку з виправленням 
технічних помилок скориговано розрахунок кількості умовних одиниць 
енергетичного обладнання на 1 та 2 класах напруги (уточнення прогнозованих 
показників на 2023 рік) – додаток 28 до Порядку № 1175. 

 
Відповідно до проведених змін перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». 
 

Окрім цього, згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 24.01.2017 № 59 «Про 
врахування у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної 
енергії місцевими (локальними) електромережами) ПАТ «Полтаваобленерго» 
коштів на повернення поворотної фінансової допомоги» (далі – Постанова № 59), 
має бути враховано у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) 
ПАТ «Полтаваобленерго» у п’ятому році від дати підключення приєднаних 
електроустановок ТОВ «Житлоінвест», кошти на повернення поворотної 
фінансової допомоги, що залучатимуться від ТОВ «Житлоінвест» у зв’язку із 
наданням послуг з приєднання електроустановок групи житлових будинків 
ТОВ «Житлоінвест» по вул. Ігоря Сердюка, 19, в м. Кременчук, розраховані як 
різниця між залученими ПАТ «Полтаваобленерго» коштами від 
ТОВ «Житлоінвест» у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 
205 078,02 грн (без ПДВ), та сумою повернутої поворотної фінансової допомоги 
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ТОВ «Житлоінвест» протягом перших чотирьох років, джерелом якої є плата за 
приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця 
забезпечення потужності. 

АТ «Полтаваобленерго» листом від 08.12.2022 № 13.89/7070 звернулося до 
НКРЕКП щодо врахування при розрахунку та встановленні тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 
2023 рік коштів на повернення поворотної фінансової допомоги в сумі 205 078,02 
грн (без ПДВ), що залучалися від ТОВ «Житлоінвест» у зв’язку із наданням послуг 
з приєднання електроустановок групи житлових будинків ТОВ «Житлоінвест» по 
вул. Ігоря Сердюка, 19 в м. Кременчук.  

Згідно з наданою АТ «Полтаваобленерго» копією технічних умов приєднання, 
яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок від 01.08.2016 
№ 47/1691, що є додатком до договору про приєднання до електричних мереж 
від 01.08.2016 № 1691, групи житлових будинків ТОВ «Житлоінвест» точку 
забезпечення потужності визначено секції шин РУ-10 кВ ПС 150/35/10 кВ 
«Кременчуг-город». 

НКРЕКП проаналізовано звіт щодо надання АТ «Полтаваобленерго» послуг з 
приєднання з 2017 року та встановлено, що з 2017 по 2021 роки зазначеним ОСР 
реалізовувалися послуги з приєднання інших замовників, місцем забезпечення 
потужності яких також є РУ-10 кВ ПС 150/35/10 кВ «Кременчуг-город», якими 
здійснювалась оплата вартості послуги з приєднання.  

Враховуючи зазначене, питання поворотної фінансової допомоги, отриманої 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від ТОВ «Житлоінвест» буде досліджено під час 
проведення заходу державного контролю. 

 
Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання з 01.01.2023 для 
зазначених вище заявників. 

Проєкти зазначених постанов НКРЕКП 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 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 270,91 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 571,61 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2591 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 150 073

1.1 витрати на оплату праці  953 485

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 705 416

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 180 692

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 270 108

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 663

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 860

2.5 відрахування на соціальні заходи 209 767

2.6 сума внесків на регулювання 3 332

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 19 520

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
1 307 925

4 Амортизація 165 482

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 308 513

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
296 550

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
11 963

6 Податок на прибуток 67 722

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 705 131

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 713 068

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 992 063

А. Огньов

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 571,61

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  270,91

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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                           

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»              

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 204,43 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 377,73 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2592 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 589 012

1.1 витрати на оплату праці  442 154

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 369 948

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 97 471

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
163 537

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
916

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 326

2.5 відрахування на соціальні заходи 97 274

2.6 сума внесків на регулювання 1 970

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 088

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
705 537

4 Амортизація 267 356

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 212 405

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
201 965

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
10 440

6 Податок на прибуток 46 625

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 190 883

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 333 562

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 857 321

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  204,43

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 377,73

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



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 «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 178,16 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 074,78 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2593 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 2 198 794

1.1 витрати на оплату праці  1 585 279

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 2 006 973

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 353 375

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 1 166 664

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
3 214

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 4 756

2.5 відрахування на соціальні заходи 348 761

2.6 сума внесків на регулювання 7 312

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 57 180

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
2 557 883

4 Амортизація 654 177

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 523 882

5.1 прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче регулювання 503 073

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
20 809

6 Податок на прибуток 114 998

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 75 063

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 8 131 770

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 2 354 762

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 5 777 008

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код рядка
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 074,78

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  178,16

*Коригування (доходу) витрат:

відповідно до рішення суду у справі № 160/9283/18 у бік збільшення на загальну суму 29 520,69 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з

розрахунку на 5 років сума на 2023 рік становить 5 904 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість));

відповідно до підпункту підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2527 на 2022 – 2023 роки у бік збільшення на суму

138о317,69атис.грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 2023 рік сума становить 69 159 тис. грн (без урахування податку на

додану вартість)).



        
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                Київ                                    № _______________ 
 
 
 

Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                         
АТ  «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»                  
із застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

 УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ  
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 334,48 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 685,79 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2595 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 972 672

1.1 витрати на оплату праці  759 782

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 568 300

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 151 237

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 223 995

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 399

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 279

2.5 відрахування на соціальні заходи 167 152

2.6 сума внесків на регулювання 2 962

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 5 088

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

1 094 722

4 Амортизація 253 138

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 332 921

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
322 939

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
9 982

6 Податок на прибуток 73 080

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості -303

9 Коригування доходу (витрат)* 43

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 294 573

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 776 646

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 517 927

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 
енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 685,79

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  334,48

* Коригування доходу (витрат):

відповідно до протокольних рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17 липня 2014

року № 58 та від 15 квітня 2014 року № 39 – повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 38,743 тис. грн та 390, 173 тис. грн

рівними частинами протягом 10 років з 01 січня 2016 року (з розрахунку на 2023 рік – 43 тис. грн).        



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  

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

із застосуванням стимулюючого 

регулювання  

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 374,18 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 678,59 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2596 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 779 576

1.1 витрати на оплату праці  583 075

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 509 449

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 165 834

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 196 844

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 530

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 749

2.5 відрахування на соціальні заходи 128 277

2.6 сума внесків на регулювання 2 844

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 201

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 200 379

4 Амортизація 340 652

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 273 150

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
257 755

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
15 395

6 Податок на прибуток 59 960

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж
0

8

Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 163 166

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 743 425

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 419 741

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  374,18

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 678,59



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                         
ПРАТ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 
стимулюючого регулювання 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 
для першого класу напруги – 151,49 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 619,59 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2598 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 894 036

1.1 витрати на оплату праці  572 342

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 208 116

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 235 591

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
706 094

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
2 156

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 717

2.5 відрахування на соціальні заходи 125 915

2.6 сума внесків на регулювання 4 271

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 39 877

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 705 313

4 Амортизація 470 845

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 369 658

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
354 465

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
15 193

6 Податок на прибуток 81 144

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 
цільового завдання показників якості

0

9 Коригування доходу (витрат)* 20 648

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 4 749 760

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 197 511

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 552 249

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

  * Відповідно до рішення суду у справі № 640/13386/20 у бік збільшення на загальну суму 206 480,78 тис. грн (без урахування 
податку на додану вартість) (з розрахунку на 120 місяць сума становить 20 648 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)  –  151,49

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  619,59

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



 

 

 

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 КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року  

за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 



 2 

 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 313,02 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 236,58 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2599 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 128 663

1.1 витрати на оплату праці  872 374

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 304 411

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 468 529

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 601 568

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
4 249

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 617

2.5 відрахування на соціальні заходи 191 922

2.6 сума внесків на регулювання 6 145

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 11 636

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

3 391 416

4 Амортизація 335 767

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 552 159

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
539 802

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
12 357

6 Податок на прибуток 121 206

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 6 833 622

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 2 049 748

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 783 874

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 
енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 236,58

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  313,02



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                         

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»                   

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 408,66 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 651,54 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2600 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 770 433

1.1 витрати на оплату праці  611 161

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 436 151

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 107 130

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 167 305

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 003

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 833

2.5 відрахування на соціальні заходи 134 455

2.6 сума внесків на регулювання 2 272

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 009

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
775 453

4 Амортизація 225 144

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 261 731

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
253 064

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
8 667

6 Податок на прибуток 57 453

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 526 365

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 644 748

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 881 617

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 651,54

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  408,66



                                      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                         

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази 

активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, 

зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за 

№ 1221/23753, постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 «Про 

встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для 

цілей стимулюючого регулювання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 26 липня 2013 року за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 

«Про застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 01 серпня 2013 року за  
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№ 1294/23826, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»: 
 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 245,24 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 300,09 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2601 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 332 661

1.1 витрати на оплату праці  1 021 594

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 983 923

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 279 205

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 428 719

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 548

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 065

2.5 відрахування на соціальні заходи 224 751

2.6 сума внесків на регулювання 4 796

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 21 516

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

2 021 006

4 Амортизація 399 730

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 488 954

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
472 461

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
16 493

6 Податок на прибуток 107 331

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 333 605

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 146 144

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 187 461

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з  розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 300,09

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  245,24



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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»                  
із застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»: 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 
для першого класу напруги – 341,83 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 630,34 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2602 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 919 083

1.1 витрати на оплату праці  776 981

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 496 128

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 120 932

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
192 203

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
1 127

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 331

2.5 відрахування на соціальні заходи 170 936

2.6 сума внесків на регулювання 2 425

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 819

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
875 358

4 Амортизація 146 622

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 213 324

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
211 630

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
1 694

6 Податок на прибуток 46 827

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 697 342

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 703 714

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 993 628

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  341,83

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 630,34



 

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 «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 235,88 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 418,35 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2603 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 671 895

1.1 витрати на оплату праці  1 306 281

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 168 924

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 324 041

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 485 335

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 951

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 919

2.5 відрахування на соціальні заходи 287 382

2.6 сума внесків на регулювання 5 970

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 15 871

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
2 345 547

4 Амортизація 733 482

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 589 871

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
568 342

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
21 529

6 Податок на прибуток 129 484

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 6 639 203

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 229 011

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 5 410 192

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 418,35

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  235,88



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 «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
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зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 201,81 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 465,49 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2604 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 269 051

1.1 витрати на оплату праці  1 033 972

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 801 596

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 169 798

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 376 361

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 565

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 102

2.5 відрахування на соціальні заходи 227 474

2.6 сума внесків на регулювання 3 480

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 4 055

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

1 229 069

4 Амортизація 171 826

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 326 561

5.1 прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче регулювання 325 072

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
1 489

6 Податок на прибуток 71 684

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 869 787

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 849 043

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 020 744

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 465,49

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  201,81



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                   Київ                                      № _______________ 

 

 

Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року  

за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 279,29 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 661,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2605 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 896 127

1.1 витрати на оплату праці  660 691

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 510 929

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 127 766

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 220 205

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 188

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 982

2.5 відрахування на соціальні заходи 145 352

2.6 сума внесків на регулювання 2 781

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 567

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
924 827

4 Амортизація 379 794

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 312 354

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
300 720

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
11 634

6 Податок на прибуток 68 566

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 092 597

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 608 114

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 484 483

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 661,06

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  279,29

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



        
 

 
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  «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 244,63 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 352,61 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2606 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 485 224

1.1 витрати на оплату праці  378 332

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 478 062

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 148 722

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 214 068

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 376

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 135

2.5 відрахування на соціальні заходи 83 233

2.6 сума внесків на регулювання 2 213

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 14 288

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 076 516

4 Амортизація 124 767

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 243 473

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
236 830

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
6 643

6 Податок на прибуток 53 445

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 461 487

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 548 284

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 913 203

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 352,61

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  244,63



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 «СУМИОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУМИОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 265,21 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 753,46 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2607 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 931 494

1.1 витрати на оплату праці  754 842

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 420 424

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 73 205

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 151 578

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
698

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 265

2.5 відрахування на соціальні заходи 166 065

2.6 сума внесків на регулювання 2 135

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 10 484

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

529 891

4 Амортизація 194 940

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 243 872

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
233 929

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
9 943

6 Податок на прибуток 53 533

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 374 154

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 438 191

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 935 963

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  
що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 753,46

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги(грн/МВт·год)  –  265,21



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 
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 308,85 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 669,07 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2608 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 599 741

1.1 витрати на оплату праці  435 573

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 359 542

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 116 087

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 137 455

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 083

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 307

2.5 відрахування на соціальні заходи 95 826

2.6 сума внесків на регулювання 2 000

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 733

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

840 287

4 Амортизація 161 450

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 215 456

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
208 291

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
7 165

6 Податок на прибуток 47 295

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 223 771

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 413 114

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 810 657

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 669,07

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  308,85



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 «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 334,22 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 387,90 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2609 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 790 114

1.1 витрати на оплату праці  1 474 484

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 107 431

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 275 876

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 435 513

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 518

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 4 423

2.5 відрахування на соціальні заходи 324 386

2.6 сума внесків на регулювання 5 202

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 3 485

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

1 996 913

4 Амортизація 374 671

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 429 195

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
414 603

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
14 592

6 Податок на прибуток 94 214

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* -7 051

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 785 487

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 616 388

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 169 099

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 387,90

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  334,22

 * Коригування (доходу) витрат:

відповідно до листа АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від 04.11.2022 № 01-25/4109 у бік зменшення на суму -7 051атис.грн (без урахування податку

на додану вартість).

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753,  постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 328,37 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 570,21 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2611 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 864 418

1.1 витрати на оплату праці  702 257

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 558 837

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 167 301

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 214 594

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 543

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 107

2.5 відрахування на соціальні заходи 154 497

2.6 сума внесків на регулювання 2 771

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 383

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 210 998

4 Амортизація 147 562

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 246 193

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
242 106

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
4 087

6 Податок на прибуток 54 042

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 082 050

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 641 594

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 440 456

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 570,21

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  328,37

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



   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 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання  

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 195,87 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 408,60 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2612 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 898 073

1.1 витрати на оплату праці  752 578

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 601 166

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 164 745

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 257 697

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 520

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 258

2.5 відрахування на соціальні заходи 165 567

2.6 сума внесків на регулювання 2 682

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 409

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 192 493

4 Амортизація 91 540

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 173 115

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
170 701

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
2 414

6 Податок на прибуток 38 001

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості
-11 533

9 Коригування доходу (витрат)* 12

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 982 867

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 536 841

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 446 026

А. Огньов

* Коригування доходу (витрат) відповідно до протокольного рішення НКРЕКП від 23 жовтня 2014 року № 11 – повернення поворотної

фінансової допомоги у сумі 123 538 тис. грн рівними частинами протягом 10 років з 01 січня 2016 року (з розрахунку на 2022 рік –

12 тис. грн).

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 408,60

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  195,87

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



 

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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 184,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 440,62 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2613 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 413 656

1.1 витрати на оплату праці  337 136

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 341 581

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 116 963

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
138 334

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
1 091

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 011

2.5 відрахування на соціальні заходи 74 170

2.6 сума внесків на регулювання 1 722

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 220

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
846 632

4 Амортизація 126 308

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 164 244

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
158 865

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
5 379

6 Податок на прибуток 36 054

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості -13 477

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 1 914 998

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 286 634

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 628 364

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  184,06

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 440,62

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 350,80 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 818,00 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2614 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 793 091

1.1 витрати на оплату праці  645 624

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 456 729

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 98 929

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 149 454

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
929

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 937

2.5 відрахування на соціальні заходи 142 037

2.6 сума внесків на регулювання 2 254

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 23 855

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
716 089

4 Амортизація 174 616

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 248 047

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
239 655

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
8 392

6 Податок на прибуток 54 449

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 63 153

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 506 174

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 533 949

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 972 225

А. Огньов

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 818,00

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  350,80

* Коригування доходу (витрат) у розмірі 63 153 тис. грн відповідно до рішення Чернігівського адміністративного суду у справі № 620/6232/21 в

бік збільшення на загальну суму 63 153,45 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) на 12 місяців. 

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



        
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 

   ___________________                                Київ                                    № _______________ 
                           №  3 0 1 0  

 
 

Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                         
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням 
стимулюючого регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 144,36 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 132,52 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2616 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 197 085

1.1 витрати на оплату праці  154 097

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 128 555

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 27 522

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 62 223

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
288

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 462

2.5 відрахування на соціальні заходи 33 901

2.6 сума внесків на регулювання 586

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 680

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

199 215

4 Амортизація 56 413

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 57 586

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
55 740

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
1 846

6 Податок на прибуток 12 641

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 651 495

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 59 095

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 592 400

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 132,52

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  144,36

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Код рядка
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  

 що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



УТОЧНЕНО 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанов НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання»  

 

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та відповідно 

до вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 

(далі – Порядок № 1175), АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», АТ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», АТ 

«СУМИОБЛЕНЕРГО», ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», АТ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», АТ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», АТ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК 

ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (далі – заявники) надали до 

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

розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 

2023 рік (третій рік першого регуляторного періоду, крім 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – другий рік першого регуляторного періоду), 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). 

Зважаючи на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у сфері 

енергетики опрацьовано надані заявниками документи та застосовано загальний 

підхід щодо визначення рівнів витрат статей структур тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 

2023 рік з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКРЕ та НКРЕКП 

(постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення 

регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері 

електроенергетики» (далі – Порядок 899), Постанова № 1009 (зі змінами), 

постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого 

регулювання при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії» (далі – Постанова № 1029) та Порядок № 1175 (зі змінами). 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 

18.11.2022, були прийняті рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП 

про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання з 01 січня 2023 року (далі – проєкти 

постанов НКРЕКП). Схвалені проєкти постанов НКРЕКП оприлюднено на 

офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та 
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пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань. 

Протягом визначеного періоду до НКРЕКП надходили звернення від 

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

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, із 

зауваженнями і пропозиціями до оприлюднених проєктів постанов НКРЕКП. 

Таблиці узагальнених зауважень та пропозицій до проєктів постанов НКРЕКП, з 

урахуванням положень Постанови № 704, 05.12.2022 оприлюднено на офіційному 

вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет. 

 

Ураховуючи зазначене, за результатами опрацювання наданих 

заінтересованими сторонами пропозицій щодо рівнів та структури тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії, Департаментом із регулювання відносин у 

сфері енергетики враховано актуалізовану інформацію та додатково скориговано 

деякі складові структур тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  

з 01 січня 2023 року, а саме: 

1) на підставі здійсненого аналізу наданої заявниками деталізованої 

інформації за 2021 та 2022 роки щодо регуляторної бази активів, яка створена на 

дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), та регуляторної бази активів, 

яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (РБАнов), НКРЕКП з 

урахуванням актуалізованих даних щодо РБА0 та РБАнов перераховано статті 

витрат «Амортизація», «Прибуток» та «Податок на прибуток»; 

 

2) встановлено на нульовому рівні статті «коригування доходу (витрат)» та 

«дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж» для АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 

При цьому враховано, постанови НКРЕКП: 

від 25.11.2022 № 1557 «Про внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 30 червня 2021 року № 1078», відповідно до якої для  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» відстрочено передбачені на 2023 рік коригування  

(у бік зменшення) доходу (витрат) у сумі 78 214,39 тис. грн (без ПДВ) та дефіциту 

або профіциту коштів у сумі 24 920,97 тис. грн (без ПДВ) рівними частинами на 

2024 та 2025 роки; 

від 25.11.2022 № 1556 «Про внесення зміни до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 18 серпня 2021 року № 1358», відповідно до якої для  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» відстрочено передбачене на 2023 рік коригування 

(у бік зменшення) доходу (витрат) у сумі 74 654,41 тис. грн (без ПДВ) на рівними 

частинами 2024 та 2025 роки;  

 

3) 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 449,72 грн/МВт·год  

(без урахування податку на додану вартість), питання включено до порядку денного 

засідання НКРЕКП на 09.12.2022); 
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4) 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 засідання 

НКРЕКП на 09.12.2022); 

 

5) прибуток на РБАнов на активи, віднесені до категорії 1, які створені після 

переходу на стимулююче регулювання, розраховано виходячи з регуляторної 

норми доходу на РБАнов, що становить 0,03 відносних одиниці (з урахуванням 

Постанови № 1599); 

 

6) 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 перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». 

 

Також, до НКРЕКП звернулось ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» листами від 28.11.2022 № 1078/010.01-03 та 

від 05.12.2022 № 1162/010.01-03 з проханням щодо зниження обсягів розподілу по 

1 класу напруги. Це пов’язано з тим, що споживач ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ 

КПК», який займає понад 70 % обсягів від всього загального обсягу першого класу 

Товариства, у вересні 2021 року виконував планові ремонтні роботи із зупинкою 

виробництва, і його обсяг скоротився майже у 3,5 рази. Отже,  збільшення обсягів 

його споживання у вересні 2022 року відносно вересня 2021 року обумовлено лише 

разовим технологічним процесом, і жодним чином не вказує на збільшення обсягів 

виробництва у 2022 році відносно 2021 року. 

Ураховуючи зазначене, обсяг розподілу 1 класу напруги для ПРАТ «ПЕЕМ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» визначено як суму:  

- обсягів ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» за 9 місяців 2022 року, приведених 

до року; 

- добутку фактичних обсягів 1 класу напруги за 2021 рік (без обсягів  

ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК») та коефіцієнту відхилення (який визначено, як 

співвідношення фактичних обсягів розподілу на 1 класі за ІІІ квартал 2022 року до 

фактичних обсягів розподілу на 1 класі за ІІІ квартал 2021 року без обсягів  

ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК») . 

 

Крім цього, відповідно до листів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

від 15.11.2022 № 101/05/03-4945 та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
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ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 16.11.2022 № 06/100/11724 у зв’язку з виправленням 

технічних помилок скориговано розрахунок кількості умовних одиниць 

енергетичного обладнання на 1 та 2 класах напруги (уточнення прогнозованих 

показників на 2023 рік) – додаток 28 до Порядку № 1175. 

 

Окрім цього, згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 24.01.2017 № 59 «Про 

врахування у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної 

енергії місцевими (локальними) електромережами) ПАТ «Полтаваобленерго» 

коштів на повернення поворотної фінансової допомоги» (далі – Постанова № 59), 

у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими 

(локальними) електромережами) ПАТ «Полтаваобленерго» у п’ятому році від дати 

підключення приєднаних електроустановок ТОВ «Житлоінвест», кошти на 

повернення поворотної фінансової допомоги, що залучатимуться від 

ТОВ «Житлоінвест» у зв’язку із наданням послуг з приєднання електроустановок 

групи житлових будинків ТОВ «Житлоінвест» по вул. Ігоря Сердюка, 19, в 

м. Кременчук, розраховані як різниця між залученими ПАТ «Полтаваобленерго» 

коштами від ТОВ «Житлоінвест» у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 

205 078,02 грн (без ПДВ), та сумою повернутої поворотної фінансової допомоги 

ТОВ «Житлоінвест» протягом перших чотирьох років, джерелом якої є плата за 

приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця 

забезпечення потужності. 

АТ «Полтаваобленерго» листом від 08.12.2022 № 13.89/7070 звернулося до 

НКРЕКП щодо врахування при розрахунку та встановленні тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 

2023 рік коштів на повернення поворотної фінансової допомоги в сумі 205 078,02 

грн (без ПДВ), що залучалися від ТОВ «Житлоінвест» у зв’язку із наданням послуг 

з приєднання електроустановок групи житлових будинків ТОВ «Житлоінвест» по 

вул. Ігоря Сердюка, 19 в м. Кременчук.  

Згідно з наданою АТ «Полтаваобленерго» копією технічних умов приєднання, 

яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок від 01.08.2016 

№ 47/1691, що є додатком до договору про приєднання до електричних мереж від 

01.08.2016 № 1691, групи житлових будинків ТОВ «Житлоінвест» точку 

забезпечення потужності визначено секції шин  

РУ-10 кВ ПС 150/35/10 кВ «Кременчуг-город». 

НКРЕКП проаналізовано звіт щодо надання АТ «Полтаваобленерго» послуг з 

приєднання за 2021 рік, зазначеним ОСР було завершено надання двох послуг з 

приєднання замовників, точку забезпечення потужності яких також визначено в 

РУ-10 кВ ПС «Кременчуг-город». При цьому, зазначеними замовниками було 

сплачено, зокрема складову плати за потужність у сумі 778,77 тис. грн (без ПДВ) 

(558,77 тис. грн та 220,00 тис. грн відповідно). 

Враховуючи зазначене, питання щодо врахування НКРЕКП в тарифах коштів 

на повернення поворотної фінансової допомоги на виконання вимог Постанови 

№ 59 можливе лише після проведення заходу державного контролю.  

 

Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
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електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання з 01.01.2023 для 

зазначених вище заявників. 

Проєкти зазначених постанов НКРЕКП 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 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 270,61 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 568,84 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2591 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 150 073

1.1 витрати на оплату праці  953 485

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 698 954

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 182 444

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 261 900

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 663

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 860

2.5 відрахування на соціальні заходи 209 767

2.6 сума внесків на регулювання 3 326

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 19 520

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
1 307 925

4 Амортизація 165 482

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 308 513

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
296 550

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
11 963

6 Податок на прибуток 67 722

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 698 669

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 712 274

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 986 395

А. Огньов

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 568,84

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  270,61

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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                           

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»              

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 204,26 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 375,18 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2592 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 589 012

1.1 витрати на оплату праці  442 154

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 365 920

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 98 416

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
158 568

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
916

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 326

2.5 відрахування на соціальні заходи 97 274

2.6 сума внесків на регулювання 1 966

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 088

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
705 537

4 Амортизація 267 356

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 212 405

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
201 965

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
10 440

6 Податок на прибуток 46 625

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 186 855

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 333 286

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 853 569

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  204,26

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 375,18

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



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 «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
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стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 182,54 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 064,81 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2593 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 2 198 794

1.1 витрати на оплату праці  1 585 279

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 887 901

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 345 578

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 1 055 668

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
3 114

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 4 756

2.5 відрахування на соціальні заходи 348 761

2.6 сума внесків на регулювання 7 133

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 57 180

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
2 477 415

4 Амортизація 654 177

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 523 882

5.1 прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче регулювання 503 073

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
20 809

6 Податок на прибуток 114 998

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат)* 75 063

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 7 932 230

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 2 249 706

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 5 682 524

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код рядка
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 064,81

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  182,54

 * *Коригування (доходу) витрат:

відповідно до рішення суду у справі № 160/9283/18 у бік збільшення на загальну суму 29 520,69 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з

розрахунку на 5 років сума на 2023 рік становить 5 904 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість));

відповідно до підпункту підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2527 на 2022 – 2023 роки у бік збільшення на суму

138о317,69атис.грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 2023 рік сума становить 69 159 тис. грн (без урахування податку на

додану вартість)).



        
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                Київ                                    № _______________ 
 
 
 

Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                         
АТ  «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»                  
із застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

 УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ  
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 334,10 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 683,02 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2595 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 972 672

1.1 витрати на оплату праці  759 782

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 562 957

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 152 704

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 217 189

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 399

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 279

2.5 відрахування на соціальні заходи 167 152

2.6 сума внесків на регулювання 2 958

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 5 088

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

1 094 722

4 Амортизація 253 138

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 332 921

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
322 939

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
9 982

6 Податок на прибуток 73 080

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості -303

9 Коригування доходу (витрат)* 43

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 289 230

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 775 772

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 513 458

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 683,02

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  334,10

* Коригування доходу (витрат):

відповідно до протокольних рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17 липня 2014

року № 58 та від 15 квітня 2014 року № 39 – повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 38,743 тис. грн та 390, 173 тис. грн

рівними частинами протягом 10 років з 01 січня 2016 року (з розрахунку на 2023 рік – 43 тис. грн).        

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 
енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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  

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

із застосуванням стимулюючого 

регулювання  

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 373,76 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 676,26 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2596 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 779 576

1.1 витрати на оплату праці  583 075

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 505 072

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 167 442

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 190 863

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 
внутрішньодобовому ринку 

1 530

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 749

2.5 відрахування на соціальні заходи 128 277

2.6 сума внесків на регулювання 2 840

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 201

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 200 379

4 Амортизація 340 652

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 273 150

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 
регулювання

257 755

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 
регулювання

15 395

6 Податок на прибуток 59 960

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 158 789

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 742 594

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 416 195

А. Огньов
Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  373,76

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 676,26



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                         

ПРАТ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 151,02 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 617,08 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2598 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 894 036

1.1 витрати на оплату праці  572 342

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 188 930

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 237 876

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
684 640

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
2 156

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 717

2.5 відрахування на соціальні заходи 125 915

2.6 сума внесків на регулювання 4 254

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 39 877

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 705 313

4 Амортизація 470 845

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 369 658

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
354 465

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
15 193

6 Податок на прибуток 81 144

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат)* 20 648

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 4 730 574

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 193 799

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 536 775

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

  * Відповідно до рішення суду у справі № 640/13386/20 у бік збільшення на загальну суму 206 480,78 тис. грн (без урахування 

податку на додану вартість) (з розрахунку на 120 місяць сума становить 20 477 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)  –  151,02

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги(грн/МВт·год)  –  617,08



 

 

 

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 КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року  

за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 312,61 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 234,06 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2599 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 128 663

1.1 витрати на оплату праці  872 374

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 290 663

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 473 073

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 583 289

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
4 249

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 617

2.5 відрахування на соціальні заходи 191 922

2.6 сума внесків на регулювання 6 132

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 11 636

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

3 391 416

4 Амортизація 335 767

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 552 159

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
539 802

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
12 357

6 Податок на прибуток 121 206

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 6 819 874

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 2 047 073

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 772 801

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 
енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 234,06

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  312,61



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                         

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»                   

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 408,30 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1648,86 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2600 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 770 433

1.1 витрати на оплату праці  611 161

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 432 102

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 108 169

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 162 221

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 003

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 833

2.5 відрахування на соціальні заходи 134 455

2.6 сума внесків на регулювання 2 268

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 009

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
775 453

4 Амортизація 225 144

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 261 731

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
253 064

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
8 667

6 Податок на прибуток 57 453

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 522 316

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 644 166

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 878 150

А. Огньов

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 648,86

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  408,30

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



                                      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                         

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази 

активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, 

зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за 

№ 1221/23753, постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 «Про 

встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для 

цілей стимулюючого регулювання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 26 липня 2013 року за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 

«Про застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 01 серпня 2013 року за  
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№ 1294/23826, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»: 
 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 244,97 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 297,55 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2601 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 332 661

1.1 витрати на оплату праці  1 021 594

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 973 595

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 281 913

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 415 692

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 548

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 065

2.5 відрахування на соціальні заходи 224 751

2.6 сума внесків на регулювання 4 787

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 21 516

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

2 021 006

4 Амортизація 399 730

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 488 954

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
472 461

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
16 493

6 Податок на прибуток 107 331

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 323 277

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 144 888

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 178 389

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з  розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 297,55

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  244,97



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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 362,09 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 637,25 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2602 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 919 083

1.1 витрати на оплату праці  776 981

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 467 710

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 117 555

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
167 257

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
1 086

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 331

2.5 відрахування на соціальні заходи 170 936

2.6 сума внесків на регулювання 2 371

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 819

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
842 737

4 Амортизація 146 622

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 213 324

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
211 630

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
1 694

6 Податок на прибуток 46 827

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж*

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат)** 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 636 303

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 665 065

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 971 238

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  362,09

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 637,25

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



 

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 «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 236,57 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 415,79 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2603 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 671 895

1.1 витрати на оплату праці  1 306 281

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 151 714

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 326 204

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 465 993

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 942

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 919

2.5 відрахування на соціальні заходи 287 382

2.6 сума внесків на регулювання 5 948

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 15 871

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
2 338 528

4 Амортизація 733 482

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 589 871

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
568 342

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
21 529

6 Податок на прибуток 129 484

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 6 614 974

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 219 943

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 5 395 031

А. Огньов

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 415,79

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  236,57

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          
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№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 215,16 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 458,37 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2604 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 269 051

1.1 витрати на оплату праці  1 033 972

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 739 057

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 164 577

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 319 205

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 504

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 102

2.5 відрахування на соціальні заходи 227 474

2.6 сума внесків на регулювання 3 379

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 4 055

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

1 179 836

4 Амортизація 171 826

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 326 561

5.1 прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче регулювання 325 072

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
1 489

6 Податок на прибуток 71 684

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 758 015

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 788 985

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 969 030

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 458,37

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  215,16



 

 

 

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 «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року  

за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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ПРОЄКТ 



 2 

 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 278,94 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 658,09 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2605 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 896 127

1.1 витрати на оплату праці  660 691

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 505 472

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 129 005

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 213 514

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 188

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 982

2.5 відрахування на соціальні заходи 145 352

2.6 сума внесків на регулювання 2 776

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 567

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
924 827

4 Амортизація 379 794

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 312 354

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
300 720

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
11 634

6 Податок на прибуток 68 566

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 087 140

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 607 339

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 479 801

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 658,09

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  278,94



        
 

 
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  «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 248,01 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 348,58 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2606 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 485 224

1.1 витрати на оплату праці  378 332

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 462 809

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 148 224

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 199 356

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 359

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 135

2.5 відрахування на соціальні заходи 83 233

2.6 сума внесків на регулювання 2 187

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 14 288

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 062 601

4 Амортизація 124 767

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 243 473

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
236 830

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
6 643

6 Податок на прибуток 53 445

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 432 319

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 532 199

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 900 120

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 348,58

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  248,01

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «СУМИОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУМИОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 264,89 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 750,63 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2607 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 931 494

1.1 витрати на оплату праці  754 842

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 416 445

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 73 907

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 146 901

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
698

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 265

2.5 відрахування на соціальні заходи 166 065

2.6 сума внесків на регулювання 2 131

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 10 484

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
529 836

4 Амортизація 194 936

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 243 872

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
233 929

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
9 943

6 Податок на прибуток 53 533

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 370 116

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 437 433

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 932 683

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги(грн/МВт·год)  –  264,89

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 750,63



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 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 308,62 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 666,77 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2608 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 599 741

1.1 витрати на оплату праці  435 573

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 356 489

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 117 213

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 133 279

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 083

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 307

2.5 відрахування на соціальні заходи 95 826

2.6 сума внесків на регулювання 1 997

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 733

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

840 287

4 Амортизація 161 450

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 215 456

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
208 291

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
7 165

6 Податок на прибуток 47 295

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 220 718

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 412 813

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 807 905

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 666,77

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  308,62



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 «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 364,54 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 589,46 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2609 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 790 114

1.1 витрати на оплату праці  1 474 484

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 952 891

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 220 157

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 337 726

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 999

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 4 423

2.5 відрахування на соціальні заходи 324 386

2.6 сума внесків на регулювання 4 687

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 3 485

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

1 578 283

4 Амортизація 374 671

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 429 195

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
414 603

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
14 592

6 Податок на прибуток 94 214

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* -7 051

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 212 317

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 408 742

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 803 575

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 589,46

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  364,54

 * Коригування (доходу) витрат:

відповідно до листа АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від 04.11.2022 № 01-25/4109 у бік зменшення на суму -7 051атис.грн (без урахування податку

на додану вартість).

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753,  постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 328,02 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 567,69 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2611 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 864 418

1.1 витрати на оплату праці  702 257

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 553 935

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 168 924

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 208 073

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 543

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 107

2.5 відрахування на соціальні заходи 154 497

2.6 сума внесків на регулювання 2 767

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 383

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 210 998

4 Амортизація 147 562

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 246 193

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
242 106

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
4 087

6 Податок на прибуток 54 042

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 077 148

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 640 914

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 436 234

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 567,69

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  328,02

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



   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 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання  

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 195,68 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 405,58 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2612 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 898 073

1.1 витрати на оплату праці  752 578

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 594 928

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 166 342

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 249 867

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 520

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 258

2.5 відрахування на соціальні заходи 165 567

2.6 сума внесків на регулювання 2 677

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 409

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 192 493

4 Амортизація 91 540

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 173 115

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
170 701

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
2 414

6 Податок на прибуток 38 001

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості
-11 533

9 Коригування доходу (витрат)* 12

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 976 629

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 536 328

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 440 301

А. Огньов

* Коригування доходу (витрат) відповідно до протокольного рішення НКРЕКП від 23 жовтня 2014 року № 11 – повернення поворотної

фінансової допомоги у сумі 123 538 тис. грн рівними частинами протягом 10 років з 01 січня 2016 року (з розрахунку на 2022 рік –

12 тис. грн).

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 405,58

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  195,68

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



 

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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 183,92 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 438,30 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2613 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 413 656

1.1 витрати на оплату праці  337 136

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 338 510

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 118 098

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
134 131

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
1 091

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 011

2.5 відрахування на соціальні заходи 74 170

2.6 сума внесків на регулювання 1 719

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 220

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
846 632

4 Амортизація 126 308

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 164 244

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
158 865

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
5 379

6 Податок на прибуток 36 054

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості -13 477

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 1 911 927

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 286 424

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 625 503

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  183,92

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 438,30

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 350,54 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 815,37 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2614 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 793 091

1.1 витрати на оплату праці  645 624

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 453 143

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 99 888

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 144 913

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
929

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 937

2.5 відрахування на соціальні заходи 142 037

2.6 сума внесків на регулювання 2 250

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 23 855

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
716 089

4 Амортизація 174 616

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 248 047

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
239 655

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
8 392

6 Податок на прибуток 54 449

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 63 153

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 502 588

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 533 549

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 969 039

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 815,37

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  350,54

* Коригування доходу (витрат) у розмірі 63 153 тис. грн відповідно до рішення Чернігівського адміністративного суду у справі № 620/6232/21 в

бік збільшення на загальну суму 63 153,45 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) на 12 місяців. 



        
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 

   ___________________                                Київ                                    № _______________ 
                           №  3 0 1 0  

 
 

Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                         
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням 
стимулюючого регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 144,17 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 129,66 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2616 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 197 085

1.1 витрати на оплату праці  154 097

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 126 929

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 27 789

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 60 332

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
288

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 462

2.5 відрахування на соціальні заходи 33 901

2.6 сума внесків на регулювання 584

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 680

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

199 215

4 Амортизація 56 413

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 57 586

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
55 740

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
1 846

6 Податок на прибуток 12 641

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 649 869

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 59 018

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 590 851

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Код рядка
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  

 що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 129,66

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  144,17



ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанов НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання»  

 

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та відповідно 

до вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 

(далі – Порядок № 1175), АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПРАТ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», АТ 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», АТ 

«СУМИОБЛЕНЕРГО», ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», АТ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», АТ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», АТ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК 

ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (далі – заявники) надали до 

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

розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 

2023 рік (третій рік першого регуляторного періоду, крім 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – другий рік першого регуляторного періоду), 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). 

Зважаючи на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у сфері 

енергетики опрацьовано надані заявниками документи та застосовано загальний 

підхід щодо визначення рівнів витрат статей структур тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 

2023 рік з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКРЕ та НКРЕКП 

(постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення 

регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері 

електроенергетики» (далі – Порядок 899), Постанова № 1009 (зі змінами), 

постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого 

регулювання при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії» (далі – Постанова № 1029) та Порядок № 1175 (зі змінами). 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 

18.11.2022, були прийняті рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП 

про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання з 01 січня 2023 року (далі – проєкти 

постанов НКРЕКП). Схвалені проєкти постанов НКРЕКП оприлюднено на 

офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та 

пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань. 

Протягом визначеного періоду до НКРЕКП надходили звернення від 
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заінтересованих осіб, у тому числі від заявників, профспілкових організацій, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, із 

зауваженнями і пропозиціями до оприлюднених проєктів постанов НКРЕКП. 

Таблиці узагальнених зауважень та пропозицій до проєктів постанов НКРЕКП, з 

урахуванням положень Постанови № 704, 05.12.2022 оприлюднено на офіційному 

вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет. 

 

Ураховуючи зазначене, за результатами опрацювання наданих 

заінтересованими сторонами пропозицій щодо рівнів та структури тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії, Департаментом із регулювання відносин у 

сфері енергетики враховано актуалізовану інформацію та додатково скориговано 

деякі складові структур тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  

з 01 січня 2023 року, а саме: 

1) на підставі здійсненого аналізу наданої заявниками деталізованої 

інформації за 2021 та 2022 роки щодо регуляторної бази активів, яка створена на 

дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), та регуляторної бази активів, 

яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (РБАнов), НКРЕКП з 

урахуванням актуалізованих даних щодо РБА0 та РБАнов перераховано статті 

витрат «Амортизація», «Прибуток» та «Податок на прибуток»; 

 

2) встановлено на нульовому рівні статті «коригування доходу (витрат)» та 

«дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж» для АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 

При цьому враховано, постанови НКРЕКП: 

від 25.11.2022 № 1557 «Про внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 30 червня 2021 року № 1078», відповідно до якої для АТ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» відстрочено передбачені на 2023 рік коригування (у 

бік зменшення) доходу (витрат) у сумі 78 214,39 тис. грн (без ПДВ) та дефіциту або 

профіциту коштів у сумі 24 920,97 тис. грн (без ПДВ) рівними частинами на 2024 

та 2025 роки; 

від 25.11.2022 № 1556 «Про внесення зміни до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 18 серпня 2021 року № 1358», відповідно до якої для ПАТ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» відстрочено передбачене на 2023 рік коригування (у бік 

зменшення) доходу (витрат) у сумі 74 654,41 тис. грн (без ПДВ) на рівними 

частинами 2024 та 2025 роки;  

 

3) 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 449,72 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість)); 

 

4) статтю «витрати на послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління» розраховано з урахуванням актуалізованого рівня 

тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 
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НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік (у розмірі 134,11 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість)); 

 

5) прибуток на РБАнов на активи, віднесені до категорії 1, які створені після 

переходу на стимулююче регулювання, у році t-1 (Анов 1 t-1) розраховано виходячи з 

регуляторної норми доходу на РБАнов, що становить 0,03 відносних одиниці (з 

урахуванням Постанови № 1599); 

 

6) 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 перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». 

 

Також, до НКРЕКП звернулось ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» листами від 28.11.2022 № 1078/010.01-03 та від 

05.12.2022 № 1162/010.01-03 з проханням щодо зниження обсягів розподілу по 1 

класу напруги. Це пов’язано з тим, що споживач ПРАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК", 

який займає понад 70 % обсягів від всього загального обсягу першого класу 

Товариства, у вересні 2021 року виконував планові ремонтні роботи із зупинкою 

виробництва, і його обсяг скоротився майже у 3,5 рази. Отже,  збільшення обсягів 

його споживання у вересні 2022 відносно вересня 2021 обумовлено лише разовим 

технологічним процесом, і жодним чином не вказує на збільшення обсягів 

виробництва у 2022 році відносно 2021 року. 

Ураховуючи зазначене, обсяг розподілу 1 класу напруги для ПРАТ «ПЕЕМ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» визначено як суму:  

- обсягів ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» за 9 місяців 2022 року, приведених 

до року; 

- добутку коефіцієнту відхилення (який визначено, як співвідношення 

фактичних обсягів розподілу на 1 класі за ІІІ квартал 2022 року до фактичних 

обсягів розподілу на 1 класі за ІІІ квартал 2021 року без обсягів ПРАТ 

«ДНІПРОВСЬКИЙ КПК») та фактичних обсягів 1 класу напруги за 2021 рік (без 

обсягів ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК»). 

Крім цього, відповідно до листів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

від 15.11.2022 № 101/05/03-4945 та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 16.11.2022 № 06/100/11724 у зв’язку з виправленням 

технічних помилок скориговано розрахунок кількості умовних одиниць 

енергетичного обладнання на 1 та 2 класах напруги (уточнення прогнозованих 

показників на 2023 рік) – додаток 28 до Порядку № 1175. 
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Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

прийняття постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання з 01.01.2023 для 

зазначених вище заявників. 

Проєкти зазначених постанов НКРЕКП додаються. 

 

 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин у сфері енергетики                                       А. Огньов 

 



ПРОЄКТ        

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________  Київ  № _______________ 

 

 

Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії                         

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 278,30 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 639,71 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2591 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 150 073

1.1 витрати на оплату праці  953 485

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 863 820

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 182 444

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 426 618

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 663

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 860

2.5 відрахування на соціальні заходи 209 767

2.6 сума внесків на регулювання 3 474

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 19 520

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
1 307 925

4 Амортизація 165 482

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 308 513

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
296 550

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
11 963

6 Податок на прибуток 67 722

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 863 535

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 732 520

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 131 015

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 639,71

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  278,30



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 «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»              

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 208,44 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 438,37 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2592 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 589 012

1.1 витрати на оплату праці  442 154

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 465 738

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 98 416

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
258 296

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
916

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 326

2.5 відрахування на соціальні заходи 97 274

2.6 сума внесків на регулювання 2 056

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 088

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
705 537

4 Амортизація 267 356

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 212 405

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
201 965

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
10 440

6 Податок на прибуток 46 625

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 286 673

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 340 114

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 946 559

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  208,44

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 438,37

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



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 «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 193,67 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 157,56 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2593 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 2 198 794

1.1 витрати на оплату праці  1 585 279

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 2 552 441

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 345 578

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 1 719 611

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
3 114

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 4 756

2.5 відрахування на соціальні заходи 348 761

2.6 сума внесків на регулювання 7 730

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 57 180

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
2 477 415

4 Амортизація 654 177

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 523 882

5.1 прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче регулювання 503 073

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
20 809

6 Податок на прибуток 114 998

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 75 063

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 8 596 770

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 2 386 934

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 6 209 836

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код рядка
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 157,56

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  193,67

 * *Коригування (доходу) витрат:

відповідно до рішення суду у справі № 160/9283/18 у бік збільшення на загальну суму 29 520,69 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з

розрахунку на 5 років сума на 2023 рік становить 5 904 тис. грн  (без урахування податку на додану вартість));

відповідно до підпункту підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2527 на 2022 – 2023 роки у бік збільшення на суму

138о317,69атис.грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 2023 рік сума становить 69 159 тис. грн (без урахування податку на

додану вартість)).



        
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                Київ                                    № _______________ 
 
 
 

Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                         
АТ  «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»                  
із застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

 
ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 343,93 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 755,39 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2595 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 972 672

1.1 витрати на оплату праці  759 782

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 699 680

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 152 704

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 353 787

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 399

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 279

2.5 відрахування на соціальні заходи 167 152

2.6 сума внесків на регулювання 3 083

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 5 088

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

1 094 722

4 Амортизація 253 138

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 335 250

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
322 939

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
12 311

6 Податок на прибуток 73 591

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості -303

9 Коригування доходу (витрат)* 43

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 428 793

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 798 604

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 630 189

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 755,39

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  343,93

* Коригування доходу (витрат):

відповідно до протокольних рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17 липня 2014

року № 58 та від 15 квітня 2014 року № 39 – повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 38,743 тис. грн та 390, 173 тис. грн

рівними частинами протягом 10 років з 01 січня 2016 року (з розрахунку на 2023 рік – 43 тис. грн).        

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 
енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
із застосуванням стимулюючого 
регулювання  
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                   
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 



 2 
 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»: 
 
1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 

операторів установок зберігання енергії на рівні: 
для першого класу напруги – 386,23 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
для другого класу напруги – 1 745,61 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2596 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 779 576

1.1 витрати на оплату праці  583 075

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 625 230

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 167 442

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 310 903

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 
внутрішньодобовому ринку 

1 530

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 749

2.5 відрахування на соціальні заходи 128 277

2.6 сума внесків на регулювання 2 958

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 201

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 200 379

4 Амортизація 340 646

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 281 614

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 
регулювання

257 755

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 
регулювання

23 859

6 Податок на прибуток 61 818

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 289 263

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 767 371

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 521 892

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Код рядка
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  386,23

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 745,61



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 КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 

стимулюючого регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 



 2 

 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 161,56 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 673,33 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2598 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

із застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 894 036

1.1 витрати на оплату праці  572 342

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 619 909

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 237 876

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
1 115 232

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
2 156

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 717

2.5 відрахування на соціальні заходи 125 915

2.6 сума внесків на регулювання 4 641

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 39 877

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 705 313

4 Амортизація 470 769

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 369 459

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
354 313

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
15 146

6 Податок на прибуток 81 101

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат)* 20 648

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 161 235

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 277 132

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 884 103

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

  * Відповідно до рішення суду у справі № 640/13386/20 у бік збільшення на загальну суму 206 480,78 тис. грн (без урахування 

податку на додану вартість) (з розрахунку на 120 місяць сума становить 20 477 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)  –  161,56

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги(грн/МВт·год)  –  673,33

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн



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 КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 
стимулюючого регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року  
за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 323,52 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 301,23 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 НКРЕКП від  
17 грудня 2021 року № 2599 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання». 
 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 128 663

1.1 витрати на оплату праці  872 374

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 657 843

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 473 073

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 950 138

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
4 249

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 617

2.5 відрахування на соціальні заходи 191 922

2.6 сума внесків на регулювання 6 463

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 11 636

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

3 391 416

4 Амортизація 335 767

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 552 157

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
539 800

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
12 357

6 Податок на прибуток 121 205

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 7 187 051

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 2 118 526

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 5 068 525

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 301,23

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  323,52

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 
енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл електричної 
енергії (необхідний дохід), тис. грн



 

 

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 «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»                   

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          
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№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 417,61 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1716,92 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2600 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 770 433

1.1 витрати на оплату праці  611 161

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 534 220

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 108 169

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 264 247

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 003

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 833

2.5 відрахування на соціальні заходи 134 455

2.6 сума внесків на регулювання 2 360

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 009

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
775 453

4 Амортизація 225 255

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 261 731

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
253 064

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
8 667

6 Податок на прибуток 57 453

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням 

послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 624 545

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 658 866

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 965 679

А. Огньов

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 716,92

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  417,61

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



         

 

 

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 «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази 

активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, 

зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за 

№ 1221/23753, постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 «Про 

встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для 

цілей стимулюючого регулювання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 26 липня 2013 року за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 

«Про застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 01 серпня 2013 року за  
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№ 1294/23826, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»: 
 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 251,78 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 361,83 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2601 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 332 661

1.1 витрати на оплату праці  1 021 594

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 235 273

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 281 913

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 677 135

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 548

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 065

2.5 відрахування на соціальні заходи 224 751

2.6 сума внесків на регулювання 5 022

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 21 516

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

2 021 006

4 Амортизація 399 730

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 488 970

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
472 477

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
16 493

6 Податок на прибуток 107 335

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 584 975

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 176 711

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 4 408 264

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з  розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 361,83

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  251,78



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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 374,25 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 702,93 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2602 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 919 083

1.1 витрати на оплату праці  776 981

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 572 997

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 117 555

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
272 450

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
1 086

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 331

2.5 відрахування на соціальні заходи 170 936

2.6 сума внесків на регулювання 2 465

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 819

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
842 737

4 Амортизація 146 622

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 213 324

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
211 630

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
1 694

6 Податок на прибуток 46 827

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж*

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат)** 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 741 590

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 687 397

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 054 193

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги

(грн/МВт·год)  –  374,25

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 702,93



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 «ДТЕК 

ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 243,55 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 480,70 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2603 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 671 895

1.1 витрати на оплату праці  1 306 281

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 445 064

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 326 204

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 759 071

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
2 942

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 919

2.5 відрахування на соціальні заходи 287 382

2.6 сума внесків на регулювання 6 220

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 15 871

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
2 338 528

4 Амортизація 733 325

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 597 185

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
568 345

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
28 840

6 Податок на прибуток 131 089

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 6 917 086

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 255 924

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 5 661 162

А. Огньов

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 480,70

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  243,55

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за                          
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№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 224,64 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 537,24 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2604 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 269 051

1.1 витрати на оплату праці  1 033 972

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 939 997

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 164 577

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 519 964

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 504

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 3 102

2.5 відрахування на соціальні заходи 227 474

2.6 сума внесків на регулювання 3 560

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 4 055

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 
витрат електричної енергії на її розподіл

1 179 836

4 Амортизація 171 826

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 326 561

5.1 прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче регулювання 325 072

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
1 489

6 Податок на прибуток 71 684

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 958 955

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 823 767

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 135 188

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 537,24

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  224,64



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 «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року  
за № 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 287,71 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 731,28 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 НКРЕКП від  

17 грудня 2021 року № 2605 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 896 127

1.1 витрати на оплату праці  660 691

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 639 879

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 129 005

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 347 800

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 188

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 982

2.5 відрахування на соціальні заходи 145 352

2.6 сума внесків на регулювання 2 897

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 567

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
924 827

4 Амортизація 379 794

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 312 354

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
300 720

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
11 634

6 Податок на прибуток 68 566

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 221 547

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 626 438

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 595 109

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 731,28

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  287,71

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



        
 

 
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  «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із 
застосуванням стимулюючого 
регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПРОЄКТ 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 256,33 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 419,10 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2606 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 485 224

1.1 витрати на оплату праці  378 332

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 588 304

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 148 224

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 324 738

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 359

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 135

2.5 відрахування на соціальні заходи 83 233

2.6 сума внесків на регулювання 2 300

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 14 288

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 062 601

4 Амортизація 124 859

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 243 473

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
236 830

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
6 643

6 Податок на прибуток 53 445

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 557 906

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 550 070

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 007 836

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 419,10

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  256,33



        

 

 

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 «СУМИОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПРОЄКТ 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУМИОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 274,77 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 819,03 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2607 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 931 494

1.1 витрати на оплату праці  754 842

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 508 918

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 73 907

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 239 291

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
698

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 265

2.5 відрахування на соціальні заходи 166 065

2.6 сума внесків на регулювання 2 214

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 10 484

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

529 836

4 Амортизація 194 936

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 243 872

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
233 929

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
9 943

6 Податок на прибуток 53 533

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 462 589

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 453 746

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 008 843

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  
що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 819,03

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги(грн/МВт·год)  –  274,77



ПРОЄКТ        

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
      

      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                    Київ                                        № _______________ 

 

 

 

Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 314,81 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 729,83 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2608 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 599 741

1.1 витрати на оплату праці  435 573

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 440 387

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 117 213

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 217 102

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 083

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 307

2.5 відрахування на соціальні заходи 95 826

2.6 сума внесків на регулювання 2 072

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 1 733

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

840 287

4 Амортизація 161 450

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 215 456

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
208 291

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
7 165

6 Податок на прибуток 47 295

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 304 616

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 421 093

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 883 523

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 729,83

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  314,81

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 375,17 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 654,88 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2609 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 790 114

1.1 витрати на оплату праці  1 474 484

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 165 488

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 220 157

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 550 132

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
1 999

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 4 423

2.5 відрахування на соціальні заходи 324 386

2.6 сума внесків на регулювання 4 878

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 3 485

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

1 578 283

4 Амортизація 374 657

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 429 327

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
414 603

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
14 724

6 Податок на прибуток 94 243

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 
показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* -7 051

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 5 425 061

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 449 823

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 975 238

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 654,88

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок 
зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  375,17

 * Коригування (доходу) витрат:

відповідно до листа АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від 04.11.2022 № 01-25/4109 у бік зменшення на суму -7 051атис.грн (без урахування податку

на додану вартість).

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

Код 
рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



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 «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753,  постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 337,32 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 634,99 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2611 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 864 418

1.1 витрати на оплату праці  702 257

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 684 917

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 168 924

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 338 937

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 543

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 107

2.5 відрахування на соціальні заходи 154 497

2.6 сума внесків на регулювання 2 885

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 383

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 210 998

4 Амортизація 147 562

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 246 193

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
242 106

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
4 087

6 Податок на прибуток 54 042

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 208 130

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 659 081

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 549 049

А. Огньов

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 634,99

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  337,32

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



                                                      

 

 

 

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 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання  

 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 200,40 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 481,58 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2612 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 898 073

1.1 витрати на оплату праці  752 578

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 752 218

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 166 342

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 407 016

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
1 520

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 258

2.5 відрахування на соціальні заходи 165 567

2.6 сума внесків на регулювання 2 818

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 409

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 192 493

4 Амортизація 91 540

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 173 115

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
170 701

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
2 414

6 Податок на прибуток 38 001

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників 

до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості -11 533

9 Коригування доходу (витрат)* 12

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 133 919

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 549 257

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 584 662

А. Огньов

* Коригування доходу (витрат) відповідно до протокольного рішення НКРЕКП від 23 жовтня 2014 року № 11 – повернення

поворотної фінансової допомоги у сумі 123 538 тис. грн рівними частинами протягом 10 років з 01 січня 2016 року (з розрахунку на

2022 рік – 12 тис. грн).

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 481,58

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  200,40

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



 

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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»                  

із застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 187,63 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 501,94 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2613 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 413 656

1.1 витрати на оплату праці  337 136

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 422 945

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 118 098

2.2
витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
218 490

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку 
1 091

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 011

2.5 відрахування на соціальні заходи 74 170

2.6 сума внесків на регулювання 1 795

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 220

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
846 632

4 Амортизація 126 308

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 164 236

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
158 857

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
5 379

6 Податок на прибуток 36 052

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання 

цільового завдання показників якості -13 477

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 1 996 352

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 292 199

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 704 153

А. Огньов

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний 

дохід), тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  187,63

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 

установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 501,94



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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із 

застосуванням стимулюючого 

регулювання 

 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 

суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 

юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанов Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 

2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 

довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 

№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 

стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: 

 

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

операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 357,52 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 885,25 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість); 

 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 

застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2614 «Про встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 

стимулюючого регулювання». 

 

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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 793 091

1.1 витрати на оплату праці  645 624

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 544 370

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 99 888

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 236 054

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
929

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 937

2.5 відрахування на соціальні заходи 142 037

2.6 сума внесків на регулювання 2 336

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 23 855

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних 

витрат електричної енергії на її розподіл
716 089

4 Амортизація 176 630

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 249 596

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
239 655

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче 

регулювання
9 941

6 Податок на прибуток 54 789

7 Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних з 

наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання 

показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 63 153

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 597 718

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 544 175

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 053 543

А. Огньов

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

зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 885,25

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

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

зберігання енергії першого класу напруги (грн/МВт·год)  –  357,52

* Коригування доходу (витрат) у розмірі 63 153 тис. грн відповідно до рішення Чернігівського адміністративного суду у справі № 620/6232/21 в

бік збільшення на загальну суму 63 153,45 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) на 12 місяців. 

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії,  що 

включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



        
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 

   ___________________                                Київ                                    № _______________ 
                           №  3 0 1 0  

 
 

Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії                         
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням 
стимулюючого регулювання 
 
 

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, Порядку визначення регуляторної бази активів 
суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за 
№ 1266/23798, та від 26 липня 2013 року № 1029 «Про застосування 
стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

 
ПРОЄКТ 
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01 серпня 2013 року за № 1294/23826, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»: 

 

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та 
операторів установок зберігання енергії на рівні: 

для першого класу напруги – 148,55 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 

для другого класу напруги – 1 196,46 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість); 
 

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання 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 № 2616 «Про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

 
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 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 197 085

1.1 витрати на оплату праці  154 097

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 164 909

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 27 789

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 98 277

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
288

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 462

2.5 відрахування на соціальні заходи 33 901

2.6 сума внесків на регулювання 619

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 680

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл

199 215

4 Амортизація 56 413

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 57 585

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на стимулююче 

регулювання
55 739

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
1 846

6 Податок на прибуток 12 641

7

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

0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 
завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат) 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 687 848

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 60 810

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 627 038

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Код рядка
Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 
електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії другого класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 196,46

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів 
установок зберігання енергії першого класу напруги
(грн/МВт·год)  –  148,55


