
 Обгрунтування щодо необхідності встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг   

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» на 2022 рік 

 

З метою виконання зобов’язання щодо надання універсальної послуги з 01.01.2022 

року ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» оприлюднює обґрунтування щодо необхідності 

встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг  на 2022 рік. 

Проєкт тарифу на послуги постачальника універсальних послуг розраховано 

згідно Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1176 із застосуванням 

прогнозних макропоказників на 2022 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2022-2024 роки». 

Товариством підготовлено розрахунок рівня тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг. До прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) 

постачальника включені витрати, що необхідні для належного виконання зобов’язань 

щодо надання універсальних послуг. 

Орієнтовний розрахований рівень тарифу на послуги постачальника універсальних 

послуг становить 155,15грн/МВт*год та враховує: 

 обсяг корисного відпуску – корисний відпуск для розрахунку тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг розраховано на підставі фактичних даних 

за 7 місяців 2021 року та прогнозних до кінця 2021 року по побутовим та малим 

непобутовим споживачам ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»; 

 матеріальні витрати – виробничі послуги, сировина і матеріали; 

 витрати на оплату праці – розраховані згідно з Постановою НКРЕКП № 2645 від 

26.10.2015 року (із змінами та доповненнями); 

 відрахування на соціальні заходи – в розмірі 22% від витрат на оплату праці 

згідно з чинним законодавством; 

 амортизація – відповідно до П(С)БО 7 амортизація матеріальних (МА) й 

нематеріальних активів (НМА); 

 інші операційні витрати – витрати на зв’язок, витрати на службові відрядження, 

витрати на обслуговування програмного забезпечення, витрати на оплату послуг 

банків за прийом платежів від населення, внески на регулювання НКРЕКП, 

плата за оренду приміщень та ТМЦ тощо; 

 витрати на забезпечення обігового капіталу – розрахунок витрат на забезпечення 

обігового капіталу виконано згідно з постановою НКРЕКП № 1176 від 

05.10.2018 року (зі змінами та доповненнями); 

 прибуток – розрахунок прибутку виконано згідно з постановою НКРЕКП 

№ 1176 від 05.10.2018 року (зі змінами та доповненнями). Норма прибутку 

складає 1% від прогнозованого корисного відпуску побутовим споживачам на 

2022 рік. 

Звертаємо увагу, що остаточний рівень тарифу на 2022 рік буде затверджений 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг після  розгляду наданих ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»  

матеріалів. 
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Зауваження та пропозиції необхідно надавати у термін з 16 вересня по 26 вересня  

2021 року включно на адресу: 36022, м.Полтава, вул. Панянка, 65Б та в електронному 

вигляді на e-mail: kanc01@energo.pl.ua 

 

Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій, 27 вересня 2021 року об 

11.00 будуть проведені відкриті обговорення (відкриті слухання) через засоби 

відеозв’язку за допомогою Zoom-конференції. Всі зацікавлені особи, які бажають взяти 

участь у відкритому обговоренні,  подають заявки на участь у такому обговоренні до 

Товариства не пізніше 27 вересня 2021 року до 10.00. Для участі у відкритому 

обговоренні заявки приймаються в електронному вигляді на електронну 

адресу: kanc01@energo.pl.ua та мають містити: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, 

контактний телефон та електронну адресу, що буде ідентифікатором для 

відеоконференції. 

 

 

mailto:kanc01@energo.pl.ua

	Обгрунтування щодо необхідності встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
	ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» на 2022 рік
	З метою виконання зобов’язання щодо надання універсальної послуги з 01.01.2022 року ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» оприлюднює обґрунтування щодо необхідності встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг  на 2022 рік.

