
  

  

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

21.12.2022 № 1805 

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 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) 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) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на 2023 рік згідно з додатком. 

 

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.12.2022



  

  

 

 

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 

21.12.2022 № 1805 

 
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 

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 

 
 
 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики 

 
                                         А. Огньов 
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