
Обґрунтування АТ «Хмельницькобленерго» щодо необхідності встановлення 
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік за методикою 
стимулюючого регулювання. 

 
 На виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 30.06.2017 року 
№ 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» із змінами і доповненнями, АТ «Хмельницькобленерго» оприлюднює 
обґрунтування щодо необхідності встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної 
енергії на 2021 рік за методикою стимулюючого регулювання.  

Необхідність встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 
рік по методиці стимулюючого регулювання виникла у зв’язку зі зміною : 

 - обсягів розподілу електричної енергії за класами напруги; 
 - обсягів та вартості послуг з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО»; 
 - обсягів та вартості послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

НЕК «УКРЕНЕРГО»; 
 - обсягів та вартості послуг ДП «Оператор ринку»; 
 - обсягів та вартості витрат на закупівлю електричної енергії з метою компенсації 

витрат електроенергії на її розподіл; 
 - обсягів інвестиційної програми; 
- застосування параметрів стимулюючого регулювання. 
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