
 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів 
на послуги постачальників універсальних послуг  
(для ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ», ТОВ «ЕНЕРА СХІД» та 
ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ») 

 
Положеннями статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) визначено, що на ринку електричної енергії державному 
регулюванню підлягають, зокрема тарифи на послуги постачальника 
універсальних послуг. 

Методикою розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних 
послуг (далі – Методика), затвердженою постановою НКРЕКП від 05.10.2018 
№ 1176, визначено процедуру встановлення та детальний механізм розрахунку 
тарифів на послуги постачальника універсальних послуг, що регламентує 
порядок дій та оформлення необхідних документів. 

На виконання Закону, відповідно до Методики та 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»  на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого 
слухання 21.12.2022, було прийнято рішення щодо встановлення тарифів на 
послуги постачальника універсальних послуг для 21 ліцензіата з постачання 
електричної енергії споживачу на 2023 рік. 

Водночас, у зв’язку з невизначеністю підходів до прогнозування витрат на 
здійснення ліцензованої діяльності постачальників універсальних послуг, що 
провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії в областях, 
де частина території є тимчасово окупованою (далі – ПУП, що провадять 
господарську діяльність з постачання електричної енергії в областях, де частина 
території є тимчасово окупованою) тарифи на послуги постачальника 
універсальних послуг на 2023 рік для ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ», ТОВ «ЕНЕРА СХІД», ТОВ 
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» було вирішено тимчасово не 
переглядати.  

 
В той же час, положеннями статей 13 та 13¹ Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» (далі – Закон № 1207) визначаються певні обмеження для 
суб’єктів господарювання в частині ліцензування та ведення відповідної 
господарської діяльності на територіях, тимчасово окупованих після 24.02.2022, 
перелік яких затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 № 1364 «Деякі питання формування 
переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово 
окупованих Російською Федерацією». 
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Ураховуючи зазначене, 03.01.2023 відбулася нарада за участі НКРЕКП, 

Міністерства енергетики України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України з питання обмежень, встановлених статтями 13 та 
131 Закону № 1207 щодо провадження господарської діяльності суб’єктами 
господарювання, діяльність яких регулюється НКРЕКП, на тимчасово 
окупованих після 24.02.2022 територіях.  

За результатами наради Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України листом від 13.01.2023 № 22/11-350-23 надано 
роз’яснення щодо застосування передбачених Законом обмежень, відповідно до 
якого для застосування положень статей 11, 111, 13 та 131 Закону № 1207 щодо 
територій, тимчасово окупованих починаючи з 24.02.2022, необхідне окреме 
рішення Кабінету Міністрів України. Таке рішення наразі не приймалося та не 
надходило до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України на погодження в порядку, передбаченому Регламентом Кабінету 
Міністрів України. 

Ураховуючи те, що відбулися законодавчі зміни, зокрема в частині розміру 
облікової ставки Національного банку України та визначення чистого доходу, 
який застосовується для розрахунку статті витрат «внески на регулювання», 
пропонується здійснити перегляд зазначених статей витрат структур тарифів для 
таких ПУП із застосуванням загальних підходів (врахованих при прийнятті 
21.12.2022 на засіданні НКРЕКП рішення щодо встановлення тарифів для інших 
ПУП): 

 
1. Статтю витрат «внески на регулювання» розраховано виходячи з 

прогнозованого чистого доходу та прогнозної ставки внеску на регулювання на 
2023 рік на рівні 0,090 % (відповідно до постанови НКРЕКП від 28.06.2022 № 650 
«Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2023 рік»). 
Прогнозований чистий дохід, в свою чергу, визначено як суму  

– прогнозованої річної товарної продукції, розрахованої на підставі обсягів 
малих непобутових та побутових споживачів із урахуванням ціни електричної 
енергії для малих непобутових споживачів у вересні 2022 року (для ТОВ «ЕНЕРА 
СХІД» у зв’язку з неподанням до НКРЕКП форм звітності – у лютому 2022 року); 

– прогнозної компенсації вартості послуги із забезпечення збільшення 
частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за 2022 
рік, розрахованої для: 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та ТОВ 
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» відповіло до фактичних даних за 9 
місяців 2022 року (форма звітності ліцензіатів № 3-НКРЕКП-постачання 
електричної енергії), приведених до року,  

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
у зв’язку з неподанням до НКРЕКП форм звітності відповідно до затвердженої 
постановами НКРЕКП вартості послуги із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої ПУП 
за 9 місяців 2022 року, приведеної до року,  

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» у зв’язку з неподанням до НКРЕКП форм звітності 
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відповідно до затвердженої постановами НКРЕКП вартості послуги із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії, наданої ПУП за 2 місяці 2022 року, приведеної до 
року; 

– прогнозного доходу від продажу електричної енергії на різних сегментах 
ринку електричної енергії, у тому числі доходу від продажу електричної енергії, 
закупленої з метою врегулювання небалансів електричної енергії, виходячи з 
фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням 
індексу цін виробників (106,2 %). При цьому, для ТОВ «ЕНЕРА СХІД» та ТОВ 
«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» у зв’язку з 
неподанням до НКРЕКП форм звітності прогнозний дохід від продажу 
електричної енергії на різних сегментах ринку електричної енергії встановлено на 
нульовому рівні; 

 
2. «Витрати на забезпечення обігового капіталу» розраховано відповідно 

до пункту 8.2 глави 8 Методики, виходячи з прогнозованої товарної продукції від 
ціни на універсальні послуги для побутових споживачів (з урахуванням податку 
на додану вартість) із урахуванням облікової ставки Національного банку 
України на рівні 25 % (рішення Правління Національного банку України 
від 26.01.2023 № 36-рш «Про розмір облікової ставки Національного банку 
України») та кількості днів касового розриву (30 днів).  

 
При цьому, оскільки запропоновані зміни до структур тарифів діятимуть з 

01.04.2023 для ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ 
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» статті витрат, що пропонується 
переглянути, скориговано на суми надлишково отриманих/недоотриманих 
ліцензіатами коштів протягом І кварталу 2023 року, приведених до року.  

Водночас, беручи до уваги інформацією ТОВ «ЕНЕРА СХІД» про те, що з 
березня 2022 року ліцензіатом припинено постачання електричної енергії 
споживачам Луганської області (у зв’язку з веденням з 24.02.2022 активних 
бойових дій та окупацією агресором території здійснення ліцензованої 
діяльності), статті витрат було розраховано на рівні річної структури тарифу 
компанії (а саме, без урахування сум надлишково отриманих/недоотриманих 
ліцензіатами коштів протягом І кварталу 2023 року). 

 
3. По статті «Коригування витрат» (крім ТОВ «ЕНЕРА СХІД», беручи до 

уваги інформацією, надану ліцензіатом) враховано: 
вилучення надлишково отриманої у період з 01.01.2023 по 31.03.2023 суми 

коригування, визначеної відповідно до нормативних актів НКРЕКП (оскільки 
структури тарифів діятимуть з 01.04.2023, суму коригування приведено до року 
(тобто помножено на 12/9)); 

повернення надлишково утриманої у період з 01.01.2023 по 31.03.2023 суми 
коригування, визначеної відповідно до нормативних актів НКРЕКП (оскільки 
структури тарифів діятимуть з 01.04.2023, суму коригування приведено до року 
(тобто помножено на 12/9)). 
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Обсяги постачання електричної енергії залишено на рівні, врахованому в 

діючих тарифах, оскільки територія здійснення ліцензованої діяльності 
зазначених заявників знаходиться в зоні постійних бойових дій та/або тимчасово 
окупована, лінія зіткнення динамічно змінюється та неможливо об’єктивно 
визначити прогнозовані обсяги постачання електричної енергії. 

 
Ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги 
постачальника універсальних послуг для ПУП, що провадять господарську 
діяльність з постачання електричної енергії в областях, де частина території є 
тимчасово окупованою, з 01 квітня 2023 року.  

Слід зазначити, що проєктами рішень НКРЕКП передбачено, що 
максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок тарифу на 
послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі тарифу 
на послуги постачальника універсальних послуг.   

Схвалені проєкти постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії, разом з обґрунтувальними матеріалами 
планується розмістити на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет з 
метою одержання зауважень і пропозицій. 

Проєкти рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги 
постачальника універсальних послуг з 01 квітня 2023 року додаються. 

 
 
 

Директор Департаменту із регулювання  
відносин у сфері енергетики                                                                   А. Огньов 



ПРОЄКТ  
 
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

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

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ» 
 
 
 

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

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» для здійснення діяльності з надання 
універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 
на рівні 186,97 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 
додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

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

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 
від 17 грудня 2021 року № 2684 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ». 

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

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 260 702

1.1 Матеріальні витрати: 5 750

1.1.1 виробничі послуги 3 240

1.1.2 сировина і матеріали 2 510

1.2 Витрати на оплату праці  136 451

1.3 Відрахування на соціальні заходи 30 019

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 88 482

1.5.1 витрати на зв'язок 653

1.5.2 витрати на службові відрядження 394

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 921

1.5.4 інші витрати 83 514

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 69 490

3 Прибуток 27 720

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 357 912

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

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

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Код 
рядка

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

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  186,97



ТУУУуПППРОЄКТ 
                                  

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

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

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
 
 

Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ 
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 
 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» для здійснення діяльності з надання 
універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 
на рівні 122,74 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 
додатком. 
 

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

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2687 «Про встановлення тарифу на 
послуги постачальника універсальних послуг ТОВ 
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ». 

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

 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 
 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

____________ №_______ 

1 Операційні витрати: 154 846

1.1 Матеріальні витрати: 58

1.1.1 виробничі послуги 0

1.1.2 сировина і матеріали 58

1.2 Витрати на оплату праці  94 177

1.3 Відрахування на соціальні заходи 20 719

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 32 766

1.5.1 витрати на зв'язок 725

1.5.2 витрати на службові відрядження 26

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 873

1.5.4 інші витрати 30 142

1.6 Коригування витрат* 7 126

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 77 138

3 Прибуток 30 771

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 262 755

А. Огньов

* Коригування витрат у сумі 5 344 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) –

повернення надлишково отриманої суми (3/12 від річної суми 21 377 тис. грн, визначеної відповідно

до пункту 2 постанови НКРЕКП від 21 квітня 2021 року № 679 (із змінами)) із розрахунку на

9 місяців 2023 року складає 7 126 тис. грн (без податку на додану вартість). 

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»  

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  122,74

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Код 
рядка

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

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн



ПРОЄКТ  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

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

___________________  Київ  № _______________ 

 

 

Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

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

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

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

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРА СХІД» для здійснення діяльності з надання універсальної послуги 

тариф на послуги постачальника універсальних послуг на  

рівні 193,51 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 

 

УТОЧНЕНО 

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

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. 

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від  17 грудня 2021 року № 2691 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СХІД». 

 

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

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 92 727

1.1 Матеріальні витрати: 3 090

1.1.1 виробничі послуги 1 889

1.1.2 сировина і матеріали 1 201

1.2 Витрати на оплату праці  54 920

1.3 Відрахування на соціальні заходи 12 082

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 22 635

1.5.1 витрати на зв'язок 121

1.5.2 витрати на службові відрядження 147

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 930

1.5.4 інші витрати 18 437

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 17 194

3 Прибуток 8 368

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 118 289

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

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

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються в 

розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  193,51



ПРОЄКТ  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

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

___________________  Київ  № _______________ 

 

 

Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  

«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

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

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

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

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 102,89 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 



 2 

 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від  17 грудня 2021 року № 2701 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».                

 

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

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 71 399

1.1 Матеріальні витрати: 755

1.1.1 виробничі послуги 380

1.1.2 сировина і матеріали 375

1.2 Витрати на оплату праці  42 464

1.3 Відрахування на соціальні заходи 9 342

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 24 753

1.5.1 витрати на зв'язок 332

1.5.2 витрати на службові відрядження 66

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 302

1.5.4 інші витрати 24 053

1.6 Коригування витрат* -5 915

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 49 048

3 Прибуток 19 565

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 140 012

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  102,89

* Коригування витрат у сумі -4 436 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) – зняття надлишково

отриманої суми (3/12 від річної суми 17 745 тис. грн, визначеної відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП

від 28 липня 2021 року № 1203) із розрахунку на 9 місяців 2023 року складає -5 915 тис. грн (без урахування

податку на додану вартість).


