
Обґрунтування АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

щодо необхідності встановлення тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії  на 2021 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» із змінами 

і доповненнями, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оприлюднює обґрунтування 

щодо необхідності встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії  на 2021 рік. 

Необхідність встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії  на 2021 рік виникла у зв’язку  зі зміною : 

-  обсягів розподілу електричної енергії за класами напруги; 

-  обсягів та вартості послуг з передачі електричної енергії НЕК 

«УКРЕНЕРГО»; 

- обсягів та вартості послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО»; 

- обсягів та вартості послуг ДП «Оператор ринку»;  

- обсягів та вартості витрат на закупівлю електричної енергії з метою 

компенсації витрат електроенергії на її розподіл; 

-  обсягів інвестиційної програми.   

Проєкт тарифів АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на послуги з розподілу 

електричної енергії розраховано відповідно до «Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії», 

затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 зі змінами і 

доповненнями, з застосуванням прогнозних макропоказників на 2021 рік, 

затверджених постановою КМУ від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», «Порядку 

визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги з 

розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії, диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних 

послуг, виробництво теплової та виробництво електричної енергії», 

затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року № 2645 із змінами і 

доповненнями та інших нормативних документів. 

Згідно вищезазначеного «Порядку встановлення (формування) тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії» до складу прогнозованих витрат 

(прогнозованого необхідного доходу) з розподілу електричної енергії включено 

прогнозні матеріальні витрати (у т.ч. витрати на  послуги з передачі 

електричної енергії, послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління НЕК «УКРЕНЕРГО», послуги ДП «Оператор ринку»), прогнозні 

витрати на закупівлю електричної енергії з метою компенсації витрат 

електроенергії на її розподіл, прогнозні витрати на оплату праці з 

відрахуваннями, прогнозна амортизація, інші прогнозні операційні витрати, 

прогнозні витрати з прибутку, витрати на компенсацію дефіциту коштів в 



частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж. 


