
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:09.08.2021 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  

ПОСТАНОВА 

06.08.2021  № 1268 

  

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2299 

  

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 09 червня 2021 року № 958 «Про накладення штрафу на ПРАТ 
«ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та 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 02 грудня 2020 року № 2299 «Про встановлення тарифу на 
послуги постачальника універсальних послуг ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» такі зміни: 

1) у пункті 1 цифри «94,92» замінити цифрами «98,32»; 

2) додаток викласти в новій редакції, що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 вересня 2021 року. 

  

Голова НКРЕКП    В.Тарасюк 

  

Додаток див. тут. 

 

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2021/p1268-d-2021.pdf


Додаток 

до постанови НКРЕКП

02.12.2020  № 2299

(у редакції постанови НКРЕКП

від 06.08.2021№ 1268 )

1 Операційні витрати: 247 131

1.1 Матеріальні витрати: 4 315

1.1.1 виробничі послуги 0

1.1.2 сировина і матеріали 4 315

1.2 Витрати на оплату праці  110 649

1.3 Відрахування на соціальні заходи 24 343

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 60 419

1.5.1 витрати на зв'язок 179

1.5.2 витрати на службові відрядження 146

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 660

1.5.4 інші витрати 55 434

1.6 Коригування витрат* 47 405

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 934

3 Прибуток 28 426

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 276 491

А. Огньов

відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 27 січня 2021 року № 108 у бік збільшення на загальну суму

66 241,81 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 21 місяць – 37 852 тис. грн (без

урахування податку на додану вартість));

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері 

енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 

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

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  98,32

* Коригування  витрат:

відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 958 у бік збільшення на загальну

суму 12 737,55 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 16 місяців – 9 553 тис. грн

(без урахування податку на додану вартість)).


