
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ ТАРИФІВ НА РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
(ПЕРЕДАЧУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МІСЦЕВИМИ (ЛОКАЛЬНИМИ) ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАМИ) ТА НА 
ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ З 01.01.2018 РОКУ 
  

На сьогодні затверджені постановою НКРЕКП від 15.12.2016 № 2230 для 
ПАТ «Хмельницькобленерго» рівні тарифів на розподіл електричної енергії 
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та 
на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у значній мірі не 
покривають усіх необхідних витрат для здійснення ліцензованої діяльності 
Товариства.  У разі непередбачуваних обставин (стихійні лиха, незаконні дії 
третіх осіб тощо) Товариство не зможе вчасно і якісно виконувати свої 
зобов’язання перед споживачами електричної енергії. 

Таким чином, виникає нагальна потреба у перегляді рівнів тарифів на 
розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом з 01.01.2018 року.  

- у відповідності до діючої методики «Витрати +» тарифи розраховано за 
Процедурою встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання 
електроенергії за регульованим тарифом, затвердженою постановою НКРЕ від 
01.08.2001 року № 801 та Порядком розрахунку роздрібних тарифів на 
електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженим 
постановою НКРЕКП від 13.04.2017 року № 512; 

 - у випадку переходу на стимулююче регулювання, розрахунок 
здійснений згідно з Процедурою 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, затвердженою постановою НКРЕ від 
26.07.2013 року № 1030, Порядком розрахунку роздрібних тарифів на 
електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого 
регулювання, затвердженим постановою НКРЕ від 11.07.2013 року № 900 та 
іншими нормативно-правовими та законодавчими актами 

 Крім того розрахунок витрат, необхідних для цілковитого забезпечення 
ліцензованої діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго», в т.ч. із застосуванням 
методики стимулюючого регулювання, проведено із застосуванням 
макропоказників на 2018 рік, затверджених постановою КМУ від 31.05.2017 р. 
№411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 
2018-2020 роки». 

Впровадження стимулюючого регулювання (RAB-регулювання) дозволить 
ПАТ «Хмельницькобленерго» залучити додаткові інвестиції, які забезпечать 



можливість реконструювати значно більший обсяг електричних мереж та 
підстанцій, а також сприятимуть розвитку енергетичної інфраструктури регіону 
в цілому, що покращить можливості для приєднання нових споживачів.  В разі 
переходу на стимулююче регулювання інвестиційна програма Товариства 
зростає більше ніж в  9 разів порівняно із діючою методологією «Витрати +» 

Впровадження стимулюючого регулювання означає: 
1) для споживачів електричної енергії: 
 зниження темпів зростання рівнів тарифів на електричну енергію в 

довгостроковій перспективі; 
 підвищення якості та надійності послуг з енергопостачання; 
 зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні. 
2) для регіону: 
 створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення 

інвестицій; 
 покращення енергетичної безпеки регіону; 
економічне зростання регіону та створення нових робочих місць. 

  
 
 

Тарифи ПАТ «Хмельницькобленерго» Витрати + 
Стимулююче 
регулювання 

Тариф на передачу 1 клас, грн/МВт 68,75 99,35 

Тариф на передачу 2 клас, грн/МВт 302,27 900,76 

Тариф на постачання 1 група, грн/МВт 22,02 23,5 

Тариф на постачання 2 група, грн/МВт 110,1 117,48 

   

Роздрібний тариф на електричну енергію для 
споживачів 1 класу напруги  

1623,39 1655,91 

Роздрібний тариф на електричну енергію для 
споживачів 2 класу напруги  

2081,30 2672,94 

 


