
Обґрунтування  

щодо встановлення (формування) тарифів на розподіл електричної енергії  та 

тарифів на постачання електричної енергії з 01.01.2019 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), Закону України 

«Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, 

природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення» та Процедури встановлення 

або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими 

(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом 

(постанова НКРЕКП від 01.08.2001 року № 801), ПрАТ «Рівнеобленерго» повідомляє про 

початок відкритого обговорення проекту тарифів на розподіл та постачання електроенергії 

з 01 січня 2019 року за діючою тарифною методологією.  

Структура тарифів розрахована із застосуванням нормативно-правових актів 

НКРЕКП та виходячи з потреб Товариства, необхідних для здійснення діяльності з 

розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2019 

році. Також застосовано макропоказники на 2019-2021 роки, які затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки». 

Зазначаємо, що у випадку прийняття державним регулятором НКРЕКП рішення про 

перехід на нову тарифну методологію, що передбачено стратегічними документами ЄС, 

Коаліційною угодою, Планом заходів щодо виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України і Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» і проектом нової 

енергостратегії України до 2035 року, ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснено розрахунок 

тарифів згідно з нормативними документами щодо стимулюючого тарифоутворення, 

зокрема постанови НКРЕКП від 26.07.2013 № 1030 «Про затвердження Процедури 

встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим 

тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними 

мережами у разі застосування стимулюючого регулювання» та прогнозованих 

макропоказників, схвалених постановою Кабінету Міністрів України  від 11 липня 2018 

року №546. 

Показник 

Прогноз тарифів на 2019 рік 

Діюча тарифна 

методологія  

Нова тарифна 

методологія 

грн/МВт.*год 

Тариф на передачу 1 класу напруги 53,78 209,20 

Тариф на передачу 2 другого класу напруги 416,37 1 174,51 

Тариф на постачання для 1 групи споживачів  13,65 12,45 

Тариф на постачання для 2 групи споживачів  68,23 62,23 

 

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, встановлюються НКРЕКП. 

На даний період діє Постанова  НКРЕ від 26.02.2015 N 220 . 
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