
  

  

 

 

 

  
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

21.12.2022 № 1792 

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ 

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок 

електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення (формування) тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних  

послуг, від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»: 

1) 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 –  235,80 грн/МВт·год (без урахування податку на 

додану вартість); 

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

додану вартість); 

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

додатком. 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії, не може перевищувати десятикратний 
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розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії. Збільшення фонду оплати праці пріоритетно 

спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-технічному персоналу. 

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

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

17 грудня 2021 року № 2709 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 

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

наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Голова НКРЕКП                                                         К.Ущаповський 
 
 
 



 

Додаток 

до постанови НКРЕКП 

21.12.2022 № 1792 

 
 

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 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 

Витрати на розподіл електричної 

енергії (необхідний дохід), тис. грн 

 

1 клас 

 

2 клас 

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

1.1 Матеріальні витрати: 619 495 241 604 377 891 

1.1.1 виробничі послуги 14 425 5 626 8 799 

1.1.2 сировина і матеріали 16 171 6 307 9 864 

1.1.3 послуги оператора системи передачі 103 830 40 494 63 336 

1.1.4 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління 
327 744 127 820 199 924 

1.1.5 паливно-мастильні матеріали 29 303 11 428 17 875 

1.1.6 витрати на ремонт 84 023 32 769 51 254 

 

1.1.7 

 

витрати на електричну енергію для господарчих потреб 

 

43 999 

 

17 160 

 

26 839 

 
1.2 

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

розподіл 

 
751 940 

 
390 114 

 
361 826 

1.3 Витрати на оплату праці 966 628 376 985 589 643 

1.4 Відрахування на соціальні заходи 212 658 82 937 129 721 

1.5 Амортизація 225 784 88 056 137 728 

1.6 Інші операційні витрати: 88 260 34 421 53 839 

1.6.1 плата за землю 1 435 560 875 

1.6.2 витрати на зв'язок 1 119 436 683 

1.6.3 витрати на службові відрядження 3 783 1 475 2 308 

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

1.6.5 
витрати на спільне використання технологічних 

електричних мереж 
85 33 52 

1.6.6 інші витрати 77 086 30 064 47 022 

1.7 Коригування витрат 0 0 0 

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

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

3.1 розвиток виробництва/виробничі інвестиції 0 0 0 

3.2 податок на прибуток 0 0 0 

3.3 інші витрати з прибутку 63 240 24 664 38 576 

 
4 

Дефіцит або профіцит коштів в частині надходження та 

витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

Коригування необхідного доходу відповідно до даних 

виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

якості послуг (КЯ) 

 
-770 

 
-300 

 
-470 

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

 
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики 
А. Огньов 
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