
Обґрунтування ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» щодо необхідності 

встановлення тарифу на послуги з постачання універсальних послуг на 2020 рік 

 

На виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 

30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого 

обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  ТОВ 

«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» оприлюднює обґрунтування щодо необхідності перегляду 

структури та рівня тарифу на послуги постачальника універсальних послуг  на 2020 

рік. 

Проект тарифу на послуги постачальника універсальних послуг розраховано 

згідно  Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1176 з застосуванням 

прогнозних макропоказників на 2020 рік, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2020-2022 роки», Порядку визначення витрат на 

оплату праці, які враховуються у тарифі на розподіл електричної енергії (передачу 

електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії 

магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та 

виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 

року № 2645 та інших нормативних документів. 

Згідно вищезазначеної Методики, до складу прогнозованих витрат (прогнозованого 

необхідного доходу) включаються прогнозні матеріальні витрати, витрати на оплату 

праці з відрахуваннями, амортизацію, інші операційні витрати, прибуток. Згідно з 

пунктом 2 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» «Про ринок 

електричної енергії» з 01.07.2019 відбулось впровадження нового повномасштабного 

ринку електричної енергії. У зв`язку з впровадженням нового ринку електричної 

енергії, в структурах витрат тарифів на послуги постачальника універсальних послуг 

додатково  враховуються кошти на оплату послуг ДП «Оператор ринку», та витрат, 

пов’язаних з дотриманням  вимог п. 6.1.1.постанови НКРЕКП від 14.03.2018 року 

№307 «Про затвердження Правил ринку» учасники ринку, що є суб’єктами 

відповідальними за небаланс, зобов’язані надавати операторам системи передачі 

(ОСП) фінансові гарантії виконання зобов’язання за договорами про врегулювання 

небалансів електричної енергії.  
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