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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  

ПОСТАНОВА 

06.05.2020         № 922 

  

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2721 

  

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної 

енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу, затверджених постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 

грудня 2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 

року № 1176, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 квітня 2020 року № 798 «Про 

накладення штрафу на ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» за порушення Ліцензійних 

умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного 

регулювання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

  

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2019 року № 2721 «Про 

встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» такі зміни: 

1) у пункті 1 цифри «44,05» замінити цифрами «76,77»; 

2) додаток викласти в новій редакції, що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 червня 2020 року. 

  

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк 

  

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП 

10.12.2019 № 2721 

(у редакції постанови НКРЕКП 

від 06.05.2020 № 922) 

  

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ»  

Код 

рядка 

Перелік складових  частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що 

включаються в розрахунок тарифу 

Загальні витрати на послуги 

постачальника універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн 

1 Операційні витрати: 121 685 

1.1 Матеріальні витрати: 779 

1.1.1 виробничі послуги 390 

1.1.2 сировина і матеріали 389 

1.2 Витрати на оплату праці 35 386 

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 785 

1.4 Амортизація 0 

1.5 Інші операційні витрати: 20 146 

1.5.1 витрати на зв'язок 179 

1.5.2 витрати на службові відрядження 44 

1.5.3 витрати на обслуговування програмного 

забезпечення 

189 

1.5.4 інші витрати 19 734 

1.6 Коригування витрат* 57 589 

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 2 658 

3 Прибуток 10 767 

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 135 110 

 * Коригування витрат відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 15 квітня 2020 року № 798 в 

бік збільшення на суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу у розмірі 33 593,71 тис. грн (без ПДВ) (з розрахунку на 

7 місяців – 57 589,22 тис. грн (без податку на додану вартість)). 

 Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт•год)  –  76,77 

 Заступник Директора Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики – 

начальник управління інвестиційної 

політики та технічного розвитку                Ю.Остап’юк 

 


