Обґрунтування щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з
розподілу електричної енергії за методикою стимулюючого тарифоутворення з
01.01.2021 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 2021 рік за методикою стимулюючого
тарифоутворення.
ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснено розрахунок тарифів згідно з новою методикою
щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RABрегулювання), яка була затверджена НКРЕКП 26 серпня 2020 року. Зі слів Регулятора,
така реформа допоможе стимулювати залучення інвестицій та покращення показників
якості електричних мереж.
Стимулююче регулювання мотивує операторів систем розподілу працювати
ефективніше: знижувати витрати, підвищувати енергоефективність, збільшувати
інвестиції в розвиток енергосистеми. В результаті цих заходів клієнти отримають більш
надійне енергопостачання та якісне обслуговування.
Відповідна Методика передбачає ставку доходності 16,74% на нову базу активів та
ставку доходності 3% на стару базу активів. Проте, згідно із затвердженою Методикою,
50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у
модернізацію мереж операторів систем розподілу.
Ринкова ставка доходності на нову базу активів створює нові можливості
операторам систем розподілу для залучення інвестицій через нові інструменти на ринках
капіталу (як акціонерного, так і боргового). Таким чином, з’являються нові джерела
фінансування модернізації та розвитку електричних мереж.
Згідно з затвердженою Методикою передбачається, що втрати електричної енергії у
мережах ПрАТ «Рівнеобленерго» мають поступово знизитися протягом регуляторного
періоду. Показник SAIDI (середня тривалість перерв у електропостачанні) повинен
знизитися рівномірно протягом 13 років з 295 (очікуваний факт 2020 року ПрАТ
«Рівнеобленерго») до 150 хвилин в міській місцевості та з 1032 (очікуваний факт 2020
року ПрАТ «Рівнеобленерго») до 300 хвилин в сільській місцевості.
Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ
«Рівнеобленерго» на 2021 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 (в
редакції постанови НКРЕКП від 26.08.2020 року №1610),
прогнозованих
макропоказників, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року
№671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 2023 роки» та інших нормативних документів НКРЕКП, які стосуються впровадження
стимулюючого регулювання.

Регуляторна база активів визначена на підставі позитивної рецензії Фонду
державного майна про вартість оцінки активів від 24.09.2019 року, який є результатом
проведеної переоцінки активів ПрАТ «Рівнеобленерго» у відповідності до вимог
«Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій….», затвердженої наказом
ФДМУ від 12.03.2013 року №293, та відповідно до Порядку визначення регуляторної бази
активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого
постановою НКРЕ від 11.07.2013р № 899 (в редакції постанови НКРЕКП від 26.08.2020
року №1607).
№
п/п
1.

Основні складові необхідного доходу, які впливають
на тариф на послуги з розподілу електроенергії
Операційні контрольовані витрати (ОКВ), тис. грн

Прогнозований 2021 рік
522 684

у т. ч. фонд оплати праці (ФОП), тис. грн

426 977

2.

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ), тис. грн

271 173

3.

Вартість прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею
електричної енергії з метою компенсації технологічних
витрат електричної енергії на її розподіл (ВТ), тис.грн

550 914

4.

Регуляторна база активів, яка створена на дату
переходу до стимулюючого регулювання на початок
року (РБА0 поч t), тис. грн

8 561 168

Запропонований рівень тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ
«Рівнеобленерго» на 2021 рік:
- для 1 класу напруги – 178,86 грн/МВт*год.
- для 2 класу напруги – 1040,38 грн/МВт*год.
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.

Аналіз впливу зміни рівня тарифів на послуги з розподілу ПрАТ
«Рівнеобленерго» з 2021 року на рівень цін на універсальні послуги
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 2021 рік
І клас
ІІ клас

Відхилення, %
І клас

ІІ клас

1192,47

1192,47

-

50,29

50,29

-

153,82

694,35

240,23
1636,81

2177,34

178,86

1040,38

16,28%

240,23
1661,85

2523,37

49,84%

1,53%

15,89%

