
Обґрунтування 

щодо необхідності встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого 

регулювання з 01.01.2022 року 

 

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» та Закону України «Про 

особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, 

природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення», АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оприлюднює обґрунтування щодо необхідності 

встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  із застосуванням 

стимулюючого регулювання з 01.01.2022 року. 

Стимулююче регулювання – це система тарифоутворення на основі 

довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для 

будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання 

ефективності витрат електророзподільних компаній. 

Метою запровадження стимулюючого тарифоутворення є стимулювання 

залучення інвестицій в енергетичний сектор та підвищення ефективності в таких 

напрямах, як покращення доступу споживачів до мережі, зниження втрат 

електроенергії, якість обслуговування споживачів, впровадження інновацій, 

надійність постачання електроенергії (показники SAIDI, SAIFI та інші), а також 

поступове зниження вартості послуг для кінцевого споживача. Для цього потрібні 

значні інвестиції, які можуть бути залучені лише за умови впровадження 

стимулюючого регулювання – загальноприйнятого у міжнародній практиці 

інструменту, що забезпечує можливість реконструкції мереж та розвиток 

енергетичної інфраструктури. 

Постановою НКРЕКП від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів 

регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого 

регулювання» визначені на перший регуляторний період (3 роки) параметри 

регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого 

регулювання, зокрема: показники ефективності щодо поступового зниження 

технологічних витрат електроенергії на 1 та 2 класах напруги; цільовий показник 

якості послуг SAIDI (середня тривалість перерв у електропостачанні), який повинен 

знизитись рівномірно протягом 13 років до 150 хвилин в міській місцевості та до 300 

хвилин в сільській місцевості; параметр коригування необхідного доходу за 

недотримання цільового показника якості послуг; показник ефективності 

контрольованих витрат. 

Регуляторна база активів визначена відповідно до Порядку визначення 

регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 11.07.2013 № 899. Також здійснено їх оцінку 

та отримано рецензію Фонду державного майна. Прибуток, що включено до 

необхідного доходу від діяльності з розподілу електроенергії, становить 3% на 

регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого 



регулювання та 16,74% на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на  

стимулююче регулювання згідно із вимогами постанови НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 

«Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для 

цілей стимулюючого регулювання». Окремо слід зазначити, що 50% від прибутку на 

регуляторну базу активів з розподілу електричної енергії, яка створена на дату 

переходу до стимулюючого регулювання доходу, буде спрямовано на інвестиції для 

будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж. 

Також необхідність встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії із застосуванням стимулюючого регулювання з 01.01.2022 року 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. 

Проект 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, із застосуванням 

прогнозних макропоказників, затверджених постановою КМУ від 31.05.2021 № 586 

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 

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 постанов НКРЕКП №1009 від 23.07.2013 року «Про встановлення 

параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей 

стимулюючого регулювання», №899 від 11.07.2013 року «Про затвердження Порядку 

визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері 

електроенергетики», №1029 від 26.07.2013 року «Про застосування стимулюючого 

регулювання, при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії». 

Орієнтовні розрахункові тарифи на послуги з розподілу електричної енергії  із 

застосуванням стимулюючого регулювання з 01.01.2022 року становитимуть: 

- для споживачів 1 класу 191,91 грн./МВт·год, 

- для споживачів 2 класу 1 423,15 грн./МВт·год. 

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

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг після розгляду наданих АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

матеріалів. 

 


