Обґрунтування щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з
розподілу електричної енергії ПрАТ «Рівнеобленерго» за методикою стимулюючого
тарифоутворення з 01.01.2022 року
У відповідності до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866) 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» ПрАТ «Рівнеобленерго»
повідомляє про початок відкритого обговорення питання встановлення тарифів на
послуги з розподілу електричної енергії на 2022 рік за методикою стимулюючого
тарифоутворення.
З 01.01.2021 року ПрАТ «Рівнеобленерго» працює за новою методологією
стимулюючого тарифоутворення.
Стимулююче регулювання – система тарифоутворення на основі довгострокового
регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та
модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат
електророзподільних компаній
Стимулююче регулювання мотивує операторів систем розподілу працювати
ефективніше збільшувати інвестиції в розвиток енергосистеми. В результаті це сприятиме
здешевленню та скороченню терміну приєднання до електричних мереж нових
споживачів, а також підвищенню якості послуги з розподілу електричної енергії існуючим
споживачам та зниженню величини витрат електричної енергії в мережах.
Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ
«Рівнеобленерго» на 2022 рік за методикою стимулюючого тарифоутворення здійснено
відповідно до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року №1175 (зі
змінами та доповненнями), прогнозованих макропоказників, схвалених постановою
Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №586 «Про схвалення Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки», та інших нормативних
документів НКРЕКП, які стосуються впровадження стимулюючого регулювання.
Витрати на 2022 рік розраховані на основі затверджених НКРЕКП витрат у
діючому тарифі на 2021 рік, які проіндексовано із застосуванням індексу цін виробників –
7,8% та індексу споживчих цін – 7,2% затверджених відповідно до постанови КМУ від
21.05.20 №586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2022 - 2024 роки». Крім того, при розрахунку контрольованих витрат було враховано
загальний показник ефективності на рівні 1% згідно із постановою НКРЕ від 23.07.2013
№1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії,
для цілей стимулюючого регулювання».
Витрати на оплату праці розраховані відповідно до Порядку визначення витрат на
оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645.
Зазначаємо, що на 2022 рік в тарифи на послуги з розподілу враховано виконання
ПрАТ «Рівнеобленерго» спеціальних обов’язків в частині обов’язкового придбання
технологічних витрат електричної енергії в порядку та на умовах, визначених
Положенням про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної
енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії (в редакції постанови КМУ від 11.08.2021 №859 «Про внесення змін

до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», далі – Положення).
Дане Положення з 01.10.2021 року покладає на операторів системи розподілу
спеціальні обов’язки в частині обов’язкового придбання технологічних витрат
електричної енергії в порядку та на умовах, визначених цим Положенням, а саме:
придбання операторами системи розподілу за результатами проведення електронних
аукціонів у державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” електроенергії для
компенсації власних технологічних витрат електричної енергії таких операторів системи
розподілу в торговій зоні “об’єднаної енергосистеми України” в обсязі мінімальної
величини технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними
мережами за годину в аналогічному місяці попереднього року з урахуванням показника
ефективності технологічних витрат електричної енергії, визначеного рішеннями НКРЕКП,
за ціною 1700 гривень за МВт•год. Зазначена ціна підлягає індексації на індекс цін
виробників промислової продукції в кварталі, наступному за кварталом набрання чинності
цим Положенням (п.5).
Крім того, в розрахунку вартості прогнозованих витрат, пов'язаних з купівлею
електричної енергії з метою технологічних витрат електричної енергії на її розподіл,
враховано необхідність покупки електроенергії на компенсацію втрат на ринку «на добу
наперед» та на балансуючому ринку, що передбачено
«Порядком встановлення
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії», затвердженим
постановою НКРЕКП від 05.10.2018р. № 1175.
Відповідно до вимог п.5.12 Постанови №1175, Товариством здійснено розрахунок
амортизації на базу активів, створених на дату переходу до стимулюючого регулювання,
та активи, створені після переходу на стимулююче регулювання з урахуванням тих
активів, що вибули протягом 2021 року згідно з вимогами Постанови №1175.
Прибуток, що включено до необхідного доходу з передачі 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 НКРЕКП від
23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий
строк дії, для цілей стимулюючого регулювання» (зі змінами). Також слід зазначити, що
50 % від прибутку на регуляторну базу активів з розподілу електричної енергії, яка
створена на дату переходу до стимулюючого регулювання доходу є обов’язковим
джерелом фінансування інвестпрограми.
Підпунктом другим пункту першого статті 7 Закону України «Про ринок
електричної енергії» передбачено, що тарифи на послуги з розподілу електричної
енергії на ринку електричної енергії підлягають державному регулюванню. Також
абзацом другим пункту четвертого статті 46 вищезазначеного Закону України
передбачено, що оплата послуг з розподілу здійснюється за тарифами, які регулює
Регулятор (НКРЕКП) відповідно до затвердженої ним методики.
Товариство звертає увагу на те, що остаточні тарифи на послуги з розподілу
електричної енергії будуть встановлені НКРЕКП

Запропонований рівень тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ
«Рівнеобленерго» на 2022 рік:
- для 1 класу напруги – 199,21 грн/МВт*год.
- для 2 класу напруги – 1214,41 грн/МВт*год.

Аналіз впливу зміни рівня тарифів на послуги з розподілу ПрАТ
«Рівнеобленерго» з 2022 року на рівень цін на універсальні послуги (на прикладі цін
на жовтень 2021 року)
Складові роздрібного тарифу

Діючі тарифи
І клас

Прогнозована середня закупівельна
ціна, грн/МВт∙год (без ПДВ)
Тариф на універсальні послуги,
грн/МВт∙год (без ПДВ)
Тарифи на послуги розподілу
електроенергії, грн/МВт∙год (без
ПДВ)
Тариф на послуги з передачі
електричної енергії грн/МВт∙год (без
ПДВ)
Ціни на універсальні послуги,
грн/МВт∙год (без ПДВ)

ІІ клас

Пропоновані
тарифи на 2022
рік
І клас
ІІ клас

Відхилення, %
І клас

ІІ клас

1835,7

1835,7

-

74,61

74,61

-

148,26

910,07

293,93
2352,5

3114,31

199,21

1 214,41

34,4%

293,93
2403,45

3418,65

33,4%

2,2%

9,8%

