
Обґрунтування  

щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  

на 2020 рік 

 

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 (відкритого слухання) щодо питання 

встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  на 2020 рік.  

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про ринок електричної енергії України» 

від 13.04.2017 № 2019-VIII державному регулюванню підлягають тарифи на послуги з 

розподілу електричної енергії. 

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії розраховані на підставі Порядку 

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

затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175, виходячи з потреб Товариства 

для здійснення ліцензійної діяльності з розподілу електричної енергії у 2020 році, та з 

врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки». 

До прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) ПрАТ 

«Рівнеобленерго» на 2020 рік включені матеріальні витрати (в т.ч. оплата послуги 

оператора системи передачі ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та оплата послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»), 

витрати на закупівлю електричної енергії з метою компенсації витрат електроенергії на її 

розподіл, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші 

операційні витрати, дефіцит коштів в частині витрат, пов’язаних з наданням послуг з 

приєднання електроустановок замовників до електричних мереж. 

Згідно Закону України  «Про ринок електричної енергії» до структури тарифів 2020 

року включені витрати на закупівлю електричної енергії з метою компенсації втрат 

електроенергії на її розподіл, які складатимуть орієнтовно 30% від загального рівня витрат 

підприємства.  

 

Запропонований рівень тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ 

«Рівнеобленерго» на 2020 році: 

- для 1 класу напруги – 167,12 грн/МВт*год. 

- для 2 класу напруги –802,37 грн/МВт*год. 
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