ТОВ «Миколаївcька електропостачальна
компанія» інформує про проведення
відкритого обговорення проекту тарифа на
послуги постачальника універсальної
послуги на 2019 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» ТОВ «Миколаївська
електропостачальна компанія» розпочинає з 9 жовтня по 19 жовтня 2018
року відкрите обговорення питання щодо необхідності встановлення тарифу
на послуги постачальника універсальної послуги на 2019 рік.
Пропозиції та зауваження у письмовому та/або електронному вигляді
слід надсилати з 9 жовтня 2018 року до 19 жовтня 2018 року включно на
адресу: 54017, м. Миколаїв, вул. Погранична, буд. 39/1; e-mail:
kanc@elektropostach.mk.ua.
Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції та зауваження,
що будуть надані після 19 жовтня 2018 року, розглядатися не будуть.
Пропозиції та зауваження мають бути обґрунтовані та надаватися у
визначений термін.
Відкрите обговорення за наданими пропозиціями відбудеться
22 жовтня 2018 р. o 10.00 в актовій залі АТ "Миколаївобленерго" за адресою:
м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
Заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються до
19 жовтня 2018 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:
м. Миколаїв, вул. Погранична 39/1.
Проект
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг: 147,38 грн/МВт·год.
ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" звертає увагу на
те, що остаточний тариф на послугу постачальника універсальної послуги
буде визначено після його встановлення Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФУ НА
ПОСЛУГИ ПОСТАЧАЛЬНИКА УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГ З
01.01.2019 РОКУ
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ринок електричної енергії» НКРЕКП здійснює державне регулювання ринку
електричної енергії. Водночас, прийняття закону України «Про ринок
електричної енергії» (далі – Закон) для забезпечення повномасштабного
функціонування ринку електроенергії потребує розроблення відповідної
нормативної бази. Так, відповідно до Закону, на ринку електричної енергії
з’являється новий суб’єкт – постачальник універсальних послуг, який
виконує зобов'язання щодо надання універсальної послуги. Універсальна
послуга – постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим
споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною
енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно Закону, на всій
території України. Статтею 63 Закону визначено, що постачальник надає
універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та
недискримінаційними цінами, що формуються ним відповідно до методики
(порядку), затвердженої Регулятором, та включають, зокрема, ціну купівлі
електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги
постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора
системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених
договорів про надання відповідних послуг.
З огляду на зазначене, НКРЕКП була розроблена Постанова «Про
затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника
універсальних послуг» (далі –Постанови). Постанова відповідно до Закону
України «Про ринок електричної енергії» визначає процедуру та механізм
формування тарифу на послуги постачальника універсальних послуг і
враховує принципи відшкодування економічно обґрунтованих витрат на
здійснення діяльності постачальника універсальних послуг та отримання
обґрунтованого рівня прибутку. При визначенні ціни на універсальні послуги
споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами відповідно
до встановленого чинним законодавством порядку визначення класів
споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги та
поділяються на дві групи: 1-а група – непобутові споживачі (для цього
Порядку – малі непобутові споживачі), 2-а група – побутові споживачі.
Також, пунктом 3. «Перехідні положення» Порядку визначений
механізм формування ціни на універсальні послуги до дати початку дії
нового ринку електричної енергії та у перший розрахунковий період з дати
початку дії нового ринку електричної енергії. Так, до дати початку дії нового
ринку електричної енергії ціна на універсальні послуги складається з
прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію, скоригованої на
коефіцієнт, що враховує графік споживання електричної енергії населенням

(К:1,05), тарифу на послуги з розподілу електричної енергії, тарифу на
послуги постачальника універсальних послуг.
У перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку
електричної енергії, коли ще неможливо спрогнозувати ціну електричної
енергії на ринку «на добу наперед» та ціну продажу електричної енергії
виробниками електричної енергії за двосторонніми договорами на
електронних аукціонах, ціна на універсальні послуги складається з
прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію, яка була
затверджена НКРЕКП на квартал, що передував даті початку дії нового
ринку електричної енергії, скоригованої на коефіцієнт, що враховує графік
споживання електричної енергії населенням, тарифу на послуги з передачі
електричної енергії, тарифу на послуги з розподілу електричної енергії,
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.
Отже: запровадження вказаного механізму формування цін дозволить
визначати ціну на електричну енергію для побутових та малих непобутових
споживачів в рамках надання універсальних послуг згідно із вимогами
Закону, відповідно до якого постачальник надає універсальні послуги за
економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами.

