ПАТ «Миколаївобленерго» інформує про
проведення відкритого обговорення проекту
тарифів на розподіл електричної енергії
(передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами) та на
постачання
електричної
енергії
за
регульованим тарифом на 2018 рік.
Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 №866 «Про затвердження
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
ПАТ «Миколаївобленерго» розпочинає з 07 серпня по 21 серпня 2017 року відкриті
обговорення проекту тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на 2018 рік.
Пропозиції і зауваження у письмовому та/або електронному вигляді слід надсилати з
07 серпня 2017 року до 21 серпня 2017 року включно на адресу: 54017, м. Миколаїв, вул.
Громадянська, буд. 40; e-mail: kanc@energy.mk.ua. Анонімні зауваження та пропозиції, а
також пропозиції та зауваження, що будуть надані після 21 серпня 2017 року, розглядатися не
будуть. Пропозиції та зауваження мають бути обґрунтовані та надаватися у визначений
термін.
Відкрите обговорення за наданими пропозиціями відбудеться 22.08.2017 р. o 10.00 в
актовій залі ПАТ "Миколаївобленерго" за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40.
Заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються до 21 серпня 2017 року у
письмовому та/або електронному вигляді за адресою: м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
ПАТ "Миколаївобленерго" звертає увагу на те, що остаточні тарифи на розподіл
електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом будуть
визначені після їх встановлення Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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 12.12.2016 № 2198 для
ПАТ «Миколаївобленерго» рівні тарифів на розподіл електричної енергії (передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) 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. У зв’язку з цим, виникає потреба у перегляді рівнів тарифів на розподіл
електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом з 01.01.2018
року. Розрахунок витрат, необхідних для забезпечення ліцензованої діяльності ПАТ
«Миколаївобленерго», в т.ч. із застосуванням методики стимулюючого регулювання,
проведено на підставі економічного обґрунтування з 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».

Розрахунки тарифів методом «Витрати +» проведено згідно "Процедури встановлення або
перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом", затвердженої
Національною комісією регулювання електроенергетики України від 1 серпня 2001 року №801
(зі змінами та доповненнями).
Розрахунки тарифів по стимулюючому регулюванню (RAB-регулювання) проведено
згідно "Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електроенергії за
регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання", затвердженої
Національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 26.07.2013
року №1030 (зі змінами та доповненнями).

Стимулююче регулювання або RAB-регулювання (Regulatory Asset Base) – це
система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого
на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних
мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній. Нею
передбачається встановлення величини необхідного доходу в залежності від досягнення
встановлених показників надійності електропостачання та якості обслуговування
споживачів, а також мотивація компаній до зниження регульованих витрат.
Основними елементами стимулюючого регулювання є:
· проведення переоцінки активів з метою встановлення регуляторної бази активів для
розрахунку регуляторної амортизації та прибутку;
· встановлення норми прибутку на рівні, достатньому для залучення необхідного обсягу
інвестицій;
· покриття обґрунтованих операційних витрат;
· встановлення довгострокових параметрів регулювання (цільових показників якості та
надійності).

Впровадження стимулюючого регулювання (RAB-регулювання) дозволить ПАТ
«Миколаївобленерго» залучити додаткові інвестиції, які забезпечать можливість
реконструювати значно більший обсяг електричних мереж та підстанцій (обсяг
інвестиційної програми збільшиться майже в 7 разів, або на 534,3 млн. грн), а також
сприятимуть розвитку енергетичної інфраструктури регіону в цілому, що покращить
можливості для приєднання нових споживачів.

Переваги для економіки України
· Створення привабливого інвестиційного клімату за рахунок прозорих механізмів
тарифоутворення для залучення приватних інвестицій з метою модернізації
інфраструктури електроенергетичної галузі;
· Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок підвищення ефективності витрат;
· Збільшення інвестицій та зниження технологічних витрат електроенергії в мережах;
· Прозорий механізм тарифоутворення.
Переваги для споживачів електроенергії
· Підвищення якості і надійності електропостачання за рахунок модернізації підстанцій і
ліній електропередачі;
· Поліпшення якості послуг;
· Підвищення якості обслуговування споживачів шляхом введення нових
клієнтоорієнтованих
сервісів;
· В перспективі зменшення тарифів від скорочення неефективних витрат енергокомпанії.
Переваги для енергетичних компаній
· Прогнозованість доходу, що забезпечує можливість залучення довгострокових
інвестицій, у т.ч. на міжнародних ринках капіталу;·
Зменшення втручання регулятора в операційну діяльність, збереження досягнутої економії
внаслідок підвищення ефективності діяльності в розпорядженні енергокомпанії;
Збільшення ринкової вартості компанії.
Переваги для потенційних інвесторів
· Істотне зниження ризиків при вкладенні своїх коштів в активи підприємств енергетичної
галузі;
· Гарантований тарифом дохід на вкладений капітал, що дозволить інвесторам повертати
свої кошти і отримувати прибуток.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПРОГНОЗОВАНИХ РІВНІВ ТАРИФІВ
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» З 01.01.2018 РОКУ
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Тариф на передачу 1 клас, грн/МВт

66,33

136,25

Тариф на передачу 2 клас, грн/МВт

272,89

809,89

Тариф на постачання 1 група, грн/МВт

29,28

33,87

Тариф на постачання 2 група, грн/МВт

146,42

169,32

1 548,74

1 623,25

1 976,67

2 518,26

Тарифи ПАТ «Миколаївобленерго»

Роздрібний тариф на електричну
споживачів 1 класу напруги, грн/МВт

енергію

для

Роздрібний тариф на електричну
споживачів 2 класу напруги, грн/МВт

енергію

для

