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,Щодаток 4

до Порядку проведення вiдкритого
обговорення проектiв рiшень НацiональноТ
KoMicii, що здiйснюе державне регулювання
у сферах енерготики та комунЕIльних посJryг

протокол
вiдкритого обговорення

проекту тар.дф.у на посл.чги постачальника унiверсальних послуг

ТОВ <Миколаiвська електропостачальца компанiя> на 2021 piK

(назва проекту рiшення)

25.09.2020 м. МиколаiЪ
(дчrч rrро""д""б (мiсце проведеннrI захолу)

Вiдкрите обговорення розпочалось о 10.00 в кабiнетi директора ТОВ кМиколаiвська

електропостачальна компанiя> за адресою: м. Миколаiв, вул. Погрнична,З9l|

Запрошенi:

Трайтлi О.О. - виконувач функuiй i повноважень голови МиколаiвськоI обласноi державноТ

адмiнiстрацii, заступник гопови Миколаiвськоi обласноТ доржавноi адмiнiстрацiТ;

Коба I.A. - завiдувач Сектору Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в Миколаiвськiй областi.

Присутнi:

Марчук Т.О.- заступник начальника управлiння житлово-комунального господарства

МиколаТвськоi облдержадмiнiстрацiТ - начальник вiддiлу

Представники ТОВ <<МиколаiЪська електропостачальна компанiя>>:

Лiнченко В.В. - директор;
Обривков О.С. - заступник директора по роботi iз споживачашlи;

Жуковська С.С. - головний бухгалтер;

Зейналова В.В. - начапьник вiддiлу закупiвлi електричноТ енёргii ;

Бiлецька О.В. - ЕачшIьник вiддiлу прzrвового забезпечення;

Алхiмова О.О. - начальник вiддiлу збуту електричноi енергii;
Карпенко К.В. - начЕ}льник вiддiлу по роботi з боржникаlrли;

Митрофанова Т.М. - заступник начальника вiддiлу збуту електричноi енергii;

Бслова Л.А. - eKoHoMicT 1 категорii;
Фабрiциева Л.В. - начаJIьник фiнансово-економiчноi групи

Призначити гоповою вiдкритих обговорень -директора Лiнченка В.В.., секретарем -
начаJIьника фiнансово-економiчноi групи - Фабрiциеву Л.В.

Порядок денний:



1. Розгляд та узгодження необхiдностi

унiверса_тlьних послуг на 2021 piK.

2. Розгляд та узгодження проекту тарифу

2021 piK.

встановлення тарифу на послуги постачаJIьника

на послуги постачаJIьника унiверсальних послуг на

Слуха.пи:

1. З першого питання - директора Лiнченка Ва.пентина Володимировичq який доповiв про

те, що вOтаIIовлення тарифу на послуги постачzuIьника унiверсальних посдуг з 01 .01'2021'

року здiйсЕюеться ТОВ <Миколаiвська електропостачальна компанiя> на виконання вимог

Закону Украiни кПро ринок електричноТ енергii Украiни> вiд 13.04.2017 року. Законом

Украiни вiд 15.06.20 Ns 3657 к Про внесеIIня змiн до Закону Украiни кПро ринок
електричноi енергiТ> передбачено , що (упродовж трьох poKiB з дня отримання лiцензii на

провадження господарськоi дiяльностi з постачання електричноi енергii (з 14.06.2018 РОКУ -
до 14.06.202lроку) такий електропостачч}льник виконуе функцii постачальника

унiверсальних послуг на закрiплонiй територii. Пунктом 16 Перехiдних положень ЗаконУ

передбачено, що Кабiнет MiHicTpiB Украiни зобов'язаний до 1 липня 2021 року провесТи

конкурс з вибору постачальникiв унiверсальних послуг. Пункт 2 cTaTTi 63 наголошус: кЯкщо

конкурс не вiдбувся, Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи з метою забезпечення загальносуспiльних

iHTepeciB може тимчасово, на строк до б мiсяцiв, покласти обов'язки щодо наДання

унiверсальних послуг на постачальника унiверсальних послуг, що надавав унiверсальнi
послуги Еа дату проведення конкурсу...)).
Тобто, нмвна необхiднiсть встановленя тарифу на послуги постачальника унiверсальних
посJIуг на 2021 piK.

Виконання цих функцiй передбачае забезпечення побутових та малих непобутових

споживачiв електричЕою енергiею визначеноi якостi на умовах, визначених вiдповiдно

Закону, на всiй територii УкраiЪи.

.Щиректор Лiнченко Валентин Володимирович запропонував: узгодити необхiднiсть

встановлення тарифу на послуги постачальника унiверсальних послуг на 2021piK.

Вирiшили:

узгодити необхiднiсть встановлення тарифу на послуги постачальника унiверсаJIьних послУг

на 2021 piK.

2. Сrryхали: з другого питання директора Лiнченка Ва-пентина Володимировича , який

доповiв:
2.1. В основу формування тарифу на послуги постачальника унiверсальних посJIуг покJIадено

розрахунок прогнозованого необхiдного доходу, який згiдно Методицi розрахунку тарифУ на

послуги постачальника унiверсальних посJryг, затвердженоi Постановою НКРЕКП вiд

05.10.2018 N9 1176 включае економiчно обгрунтованi витрати та розрахунковий прибуток,

розмiр якого е достатнiм для забезпечення беззбитковоi дiяльностi з надання послуг

постачальника унiверсаJIьних поспуг .

Витрати на проваджеЕня дiяльностi з надання послуг постачальника унiверсальних послуг

визначаються виходячи з фактичних (очiкуваних) витрат та обгрунтованих пропозицiй щодо
прогнозних витрат, вiдповiдно до П(С)БО 16 <Витрати>, Мiжнародних стандартiв



бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi, Плану paxyHKiB

бухгаптерського облiку активiв, капiтаrrу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприемств

i органiзацiй, затверджеIIого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи вiд 30.11.1999 рокУ
J\b 291, Прогнозу економiчного та соцiального розвитку УкраiЪи gа 2021. - 202З роки,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 29.07.2020 М 671, рiшень
постачальника унiверсЕtльних посJryг щодо принципiв i методiв планування, ведення облiку

витрат та калькулювання виробничоi собiвартостi з урахуванням особливостей,

встановлених Методикою розрахунку тарифу на посJrуги постачыIьника унiверсальних
поспуг.

Застосований для розрахунку Порядок встановлення (формування) тарифу на послУГи

постачальника унiверсt}льних послуг (надалi - Порядок) вдоскона.пюе систему державноГо
контроJIю шляхом встановлення однакових параметрiв регулювання, що мають

довготривалий TepMiH дii для Bcix лiцензiатiв, створюе стимули для пiдвищення якостi

надання послуг з енергопостачання та оптимiзуе цiну на електричну енергiю для побутових

та малих не побутових споживачiв. Згiдно вищезгаданого Порядку, до скпаду прогнозованих

витрат (прогнозованого необхiдного доходу) на послуги постачальника унiверсальних
послуг включаються прогнознi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi З

вiдрахуваннями, амортизацiя, витрати на забезпечення обiгового капiталу, iншi операцiйнi

витрати, дозволена норма прибутку. KpiM прогнозованих операцiйних витрат до складових

тарифу вiднесено коригування тарифу, розмiр якого був визначений за результатаМи
проведення позапланового невиiзного заходу доржавного контролю щодо дотримання
суб'ектом господарювання вимог законодавства та лiцензiйних умов з постачання

електричноi енергii споживачу в розмiрi 47 16| тис. грн.

2.2. Загlропонований piBeHb тарифу на послуги постачальника унiверсапьних поспуг - ||2,42
грн/МВт*год.

У вiдповiдностi до вимог Порядку проведення вiдкритого обговорення

ТОВ <Миколаiвська електропостачапьна компанiя> повiдомила про те, що з 15 вересняло 24

вересня 2020 року тривzIло вiдкрите обговорення проекту тарифiв на послуги постачальника

унiверсальних посJIуг ТОВ кМиколаiЪська електропостачальна компанiя> на 2021 piK. З

вищезазначеною iнформацiею можна було ознайомитися на офiцiйному веб-сайтi ТОВ
кМиколаiЪська електропостачальна компанiя> : www.elektropostach.mk.ua

Пропозицii та зауваження до оприпюднених MaTepia-TliB приймались до 24.09.2020. У
встановлений TepMiH пропозичiй та зауважень до проекту змiн вiд зацiкавлених cTopiH не

надходило.

Лiнченко В.В. запропонував пiдтримати та затвердити вiдповiдний проект тарифiв на

посJryги постачальника унiверсальних послуг ТОВ <Микопаiвська електропостачальна

компанiя> на 2021 piK.

Вирiшили:

Пiдтримати та затвердити проект тарифiв на rrосJIуги постачапьника унiверсальних
посJrуг ТОВ <Миколаiвська електропостачальна компанiя> на 2021 piK.

Заперечення та доповнення: вiдсутнi



Вiдкрите обговорення ввilкати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкрид99т:[r__

lтдкl
Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенням процедури, встановленоi
Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень Нацiонаlrьноi KoMicii, Що

здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комун€rльних послуг, затвердженоГо
постановою НКРЕКП вiд З0 червня 2017 року ]ф 866.

Лiнченко В.В.
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Фабрiциева Л.В..
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
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рЕсстр
учасникiв вiдкритого обговорення

N'9

зlп
п.I.Б.

Назва органiзацii
(пiдприемства)

Посада Пiдпис

l Марчук Т.О.
миколаiвська обласна
державна адмiнiстрацiя

заступник начальника

управлiння житлово-
комунt}льного госпо-
дарства-начаJIьник
вiддiлу

2 Обривков О.С.
тов кмиколаiвська
електропостачаJIьна
компанiя>

заступник директора по

роботi iз споживачами aJL
J Жуковська С.С.

тов <миколаiвська
електропостачальна
компанiя>>

головний бухгалтер

4 Зейналова В.В.
тов кмиколаiвська
електропостачальна
компанiя>

начальник вiддiлу
закупiвлi електричноi
енергii ; и--

5
Бiлецька О.В. тов кмиколаiъська

електропостачальна
компанiя>

начальник вlддlлу
правового забезпечення

Lt(w
6 Алхiмова о.о.

тов <миколаiвська
електропостачальна
компанiя>

начаJIьник вiддiлу збуту
епектричноТ енергii;

7 Карпенко К.В.
тов кмиколаiвська
електропостачальна
компанiя>

начальник вlддlлу по

роботi з боржниками;,,,,.

8
Митрофанова
т.м.

тов <миколаiвська
електропостачальна
компанiя>

9 Бслова Л.А.
тов кмиколаiъська
електропостачапьна
компанiя>

EKoHoMicT 1 категорii \
-,-r7Э-/-";2"-/--'</,--

-aa,'

J"n/


