
Додаток 4

ло Порядку проведення вiдкритого
обговорення проектiв рiшень НацiональtrоТ
Koir,ticii, що здiйснtос державне peI,yJrtoBa[II{я

у сферах енергетики та комунальних послуг

протокол
Еlдl_( р и ]ащ_аýIад9 ре н I{ я

проект)z тари фу на п о сл)rги п о с'гача,тьН ИКа )z н iвеР9ал ьj]ддДg 9JIyI
ТОВ <Миколаiвська електропостачальна компанiя> на 2022 piK

(назва проекту рiшенrrя)

17 ,09,202]l м. Мико.itаiв
(лата проведеrlня) (м icrre проведення захолу)

Вiлкрите обг,оворення розIIочаJIось о 10,00 в кабiнетi диреtстора 1'ОВ <МиколеtТвськаr

еJIектропостачаJIьна компанiя> за адресою: м. МиколаТв, вул, Погрнична,З9ll

Заrпроtпеtti:

KiM В. О. -- Голова М икоrIаТвсьtсоI обласноТ лсрlкавrrоi алм i Tl i страшiТ;

Коба I.A. * завiдувач Сектору Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе державне регуJ]IоваIllIrl у
сферах енергетики ,ta комунаJIыIих tIослуг (I]КРЕКП) в Миколаiвськiй об.ltастi.

ГIрису,гrii:

Хусiл В.Р. - головний спецiалiст вiддiлу з tIи,гаI{ь економitси та реформуваIIIIя )I(и,гJIоl]о-

комуI{альltоl,о I-осподrtрства УправлiнrIя житJIово-комунального госпо/lарс,гi}Ll МикоэtаItзсьlсtli

об.littс lt от дерлсавноi алмiнiстрачiт;
Кtlба l.A. -:завi2lувач CertTopy I{ацiона:rыtоi KoMicii, що здiйснюс лерх(аl]FIс рсгуJIIоl]t]IitlrI у
сферах е]{ергетикII ,га комунальних послуг (НКРЕItП) в Миколаiвсы<iй областi
( дистаrrцiйно).

[I редст,авllиlсlл 'ГОВ <МиколаТвськil еJIеI(троIIос,I,аtIальIIа lcoMlt:tlliя>>:

JIitI.1ettKtl I}.I]. - директор;
Обривlсов О.С. - заступник директора по роботi iз сполсиваLIами;

Аrl,гоtr iшl 1.I Ila 0.Il. -l]. о. гоJlоl]ttого бухгаJIтера;

lJcliill:r.llotзa В.В. - IIачаJIьник вi/lдi.lrу закупiв;ri еJIеIOричноТ енергiТ ;

БilIецьlсtt О.В. - IJaLIaJlbHиK вi2lлiлу правового забезпечення;
Алхiпrов:l О.О. ]IiltIaJILIIиK вiд;tiлу збуту електрLILIноI еrIсргii;
KaplrellKo К.В. - FIачальIIIiк вiдлiлу гrо роботi з борrrсниtсами;

Mlrтpot|lalloBa 'Г.М. - заступIIик наtlilJIьI{ика вiдлiлу збуту електричIIоТ еrlергii;
Фа брi II1,1 с:в а JI. В. -- I IatIaJIbI{ ик dliHarrcoBo-eKoHoM i.ttt оi групи

ГIризtrачити l,oJIoBoIo вiдltсриr,их обговореIIь *директора Лiн.lеlttса В.В.,, ceKp(]l,apeN,I

IIaLIaJ-IbIIиI(a (lirraTrcolзo-eKottoMi.lItoi гр5,111,1 - ФабрiцлIсву JI.В.

ГIоряrдоrс леrltlий:

1. I)о:зt,.ltяl21 ,га 
узгоlt)JtеI{Iiя ltcoбxillttclc,r,i Bc,гitlIOt}JIcIttrlt ,гарифу IIil послуги пocl,ttltaJJJ)lI1.Il(il

yriiBepclulblIиx tlOсJI)/г rra 2022 piK.



2. РОЗг;tяд та узгоджеltня прOекту тарифу па послугt,t п()cl,iiliaлbTt1.1кa r,нiверсальних посjI),t llil
2022 plt .

('rtYXa" iИ:

1. З перпlого пи,ганIlя - дIирек,гора JIiнченка Ва.lrеttтина IJолrэдимироi]иLIа, .якиl,i доtlовit, trptl
'I'c. l1{O }]0]]аII{)I]JIення т,ар;.lфу IIuI II0c.jlyI,I.1 LocTaLIaJlыIиlii_1 }Iri}}epci]J]ы{L]X IIос,пуг з 01.0].2_Li2.2

рок1' злiЙснIо(]тLся 1]OI] <Ir,IиксlJtаiвсыса еJIекгроIlос.гачал1,Ilа копцпатtiя> Ila I]икоItаIIнrl ви},,lttJ,

Заltсlllу Украiltи <Про риIrOi{ е.пек,гриtlноi еIrергii' YKpaTrri,t>> Bi;l 13.04.2017 року. Закоltсtпл

YKpaTlll.t вiд 15.04.2021 }Гg iЗ96-IХ к I-[po BIIcceH}IrI зп,lilt'до idе.qкI4х заl(оriоliав.iих al(,l,iв

Украiilи, щодо серr:и(liкzrцiТ огIератора сис,геNIи переда,ri> пере7lба.Iено . що (},lIрол()Li)l(

lio,I'lIpbox 1loKiB з iIня о,IриманIlri itiцензii Hli Irровадження t,осllодlарськоi дiя.ltьлttlст,i :]

IIoc,I,aLIaI-IHя електри,tноТ еrrерг,iТ (з 14.06.201В polcl, -- ло |4.06.202212ок}) ,гаt<lаii

сJIсI('гропос,I,аti:lJjLIIик виI(онус фуllкll,ii tlос,IаtIаJlьItика унitзсрсчijIьI{их пос]JIуг tla закрiп"rt,;ttil-"l

'гсриr,орiТ. Пl,нктом 1б Перехiдliих llо.по)кеIIь Заксlгlу гrерс2lбачсi,Iо" lI{o Кабiгrс,r, N4iнiс:цlirз,

УrtраТгrи зобов'язанийl до 1 ..rrипня 2022 року провести к()нкурс з вибору поста.litllьгtиt<ilз

ylliBepca.ltыil4x IIoсJivг. I1уrrк,г 2 ста,гr,i 63 нагоllошl,е: кIIкtцr) конкурс не вiлбувся, Itабiritl,г
Ntiнiс,грiв Украiни з NIе,гоIо забезпсчсIIIIя заl,аJlыlос5чglljлrttttх i1-1,гepleciB пrохсе тимчасово" IIа

стРоl( :1о б мiсяцiвл t-tоtслас,t,lt обов'яtзки lI{одо налаtlня угtiвср-lсit;lьних послуI, Iiil lloo,гalla_IlbII1,1Ktt

1,1Iilзс11сzt:tьlIиr:i посJIуг, пlо на/1авав унiвеlэсальлti посJlуI,lI IIа l{iil,\/ IIроt]еl{е}Iня конкурсч.. , ).
'Гоб,rо, HarIBIla необхiдtнiсть встановленя тарифу на пос.гIугtI п()стаII€IJIьнрllсzt чнiверсаJ]ьrIих
llocJlyl, на 2()22 pirc.

Виконагlлtя цих функцiй передбачас забезllоtlслItlrt ltсlбу-гових та маJIих неrrобутовt.r;ч

сIlоживаIIlI] еJIектричFiоIо еI{ерt,lсю визIiilчеIло1 ,1кост1 IIa )iMoBax, ви:]IIаLIеIiих RlдIIов1.1lIIо

i3attolT1," t,la всiй ,герлr,горii украiни.

ffиреrстор Лiн.Iенко Валентин Всl-гtодимирович запропо}Iував: узгодитIr необхiднiс,l,ь
встановлення тарифу lIa послуги IIост,аtIzuIьника унiверсал bFI их послуг на 2O22piK.

1]i:рiцrцдц;

узгодити необхiднiс,l,ь вс,lановJIення тарифу на послуги постаllzlJlыtиltа унiверсаJlьних послуг
па2022 piK.

2. Слухали: з лругого питання i{ачальника фiнансово-економiчноi групи Фабрiциеву Л.l3.
яtса лоповi.ltа:
2.1. В ocl{oBy формiування тарлrфу на послуги постачальника унiверссuIьпих посJIуг пок"цален()

розрахунок lrрогI{озованог0 необхiдiлого доходу, який згiдrtо l\4етодиlдi розрахунltу тарифу на
посJIуги пос,]]аLIалiIьника унiверса.ltьttих послуг, затвердхсеtrоi Постановоlо НКРЕКП Bi;r
05.10.2018 ЛЬ 1116 iз змiнами, внесеними постановото I]KPEKII вiд 1В.08.2021 J\! 1335
ВI(ЛIоЧае eKorroMi.lHo обГрунтованi витрilги та розрахуrlковиЙ прибутоtс, розмiр якого е

достат'нiм для забезпе.lення беззбитковоi дiяльностi з надання послуг постачальника

угliверсальнлIх послуг .

Витрати на провадження дiялr,нос,гi з надання послуг постаччuIьника унiверсальних
ПосЛУг визначаIоться виходячи з фактичних (очiкчванлrх) ви]рат та обгрунтованих
пропозицiЙ щодсl пропrозних витрат. вiдrlовiдrrс,, до I](С)БО 16 <Rитрати>, Мiжнародних
с'гандартiв бухгачтерс,ького облiку ,га Мiжнаро/lних отаlлдартiв фiнансовоi звiтностi, Пла.ну
paxyHKiB бухга"ll,герського об.пiку aKL,ltBiB, капiта;tч. зобов"я:зань i господа,рських операlliй



пiдприемств i органiзацiй, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Уrсраiни вiд
30.11.1999 року NЬ 291, Прогtlозу економiчного та соцiального розвитку Уrсраiни на2022 -
2024 роки, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 31,05.2021 Ns 586,

рiшень постачальника унiверсальних послуг щодб принципiв i методiв планування, ведення
облiку витрат та калькулювання виробничоi собiвартостi з урахуванням особливос,гей,
встановлених МетодиtсоIо розрахунку тарифу на послуги постачальника унiверсальних
послуг (лалi ПУП1.

Особливiстю планування тарифу на послуги ПУП на2022 piK е принципово новий
пiдхiд до формування цiни ПУП на пiдставi змiн, внесених постановою НКРЕКП вiл
09,09.202I N9 1505 та змiн внесених до Положення про покладання спецiальних обов'язlсiв на

учасникiв ринку електриLIноi енергiI лля забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у проuесi

функuiонування ринку елеIстричноi енергii постановою КМУ вiд 11 .09,202| Nл 859. Суть
змiн полягае в замiнi товарного ПСО на фiнансовий. Ще значить, що при yMoBi зменшення
BapTocTi оплати за електричну енергiю для населення, а саме: для спо)Itива.Iiв, що
споживаIоть менше 250 кВт*год електроенергii на мiсяць, встановлIосться ,гариф 1,44 грн ( з

ПДВ), витрати учасникiв ринку елеItтричноi енергii, на яких покладаIоться спецiальнi
обов'язки, збiльшуються в десятки разiв. Зокрема у ПУП, через збi;rьшеrtпя вар,гостi

електричноi енергii, яку BiH закуповус для потреб побутових спо)tсивачiв, значI{о

збiльшуються деякi cTaTTi витрат в тарифi, а саме:

а) Стаття <Витрати на розрахунково-касове обслуговування>. Так, наприклад, вартiс,гь 1

кВт*год електричноТ еrrергii, що закуповувалася для побутових сполсивачiв пiл час лiТ

товарного ПСО дорiвнIовала 0,01 грн/кВт*год (без ПЩВ), а пiсля вступу в дirо фiнаr-rсовоI,о
ПСО BapTicTb 1 кВт*год електричноТ енергiТ дорiвнюе не менше 1З00 грн/ кВт*год (без

ПДВ). Вiдповiдно, доходи, якi буле отримувати на банкiвськi рахунки Товарис,гво, ,га

витрати, на оплату електриtlноi енергii булуть значно бiльшими; iншими словами - суми,
вказанi в платiжних документах cTaIoTI) бiльшими, вiдповiдно, плата банку зil
обслуговувапня також зростас.
б) Стаття витрат кВнески на регулювання) напряму зале}Itить вiд отриманого доходу, який з

урахуванням компенсацii вiд Гарантованого покупця значно збiльшиться, що призведе до
значного збiльшення витрат за цiсю cTaTTeIo.

в)Такотс значно збiльшаться витрати на послуги Оператора ринку та послуги YKpaitlcbKrэT

енергетичноi бiрх<i, адже завдяки змiнам, обсяги закупiвлi електричноi енергii для побу,говl,tх

спохtивачiв на Bcix сегментах ринку та на ринку двостороннiх договорiв значно збiлыIrагься.
г) Крiц того, пропонуеться вклIочити до операцiйних витрат в тарифi ПУП витрати зt,l

yLIacTb у балансуrочiй групi, адхtе у 2022 роцi плануеться збiльшtення обсягiв електри.tttоТ

енергiТ, що закуповуеться на балансуIоLIому ринку для потреб побутових споживачiв.
TaKo>tc, необхiдно звернути увагу на те, що в умовах карантину Законом Украiни Bi21

I] ,0З.2020 ]ф 530-IX <Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТlли,

спрямованих на запобiганlля виник}Iенню i поширенню коронавiрусноi хвороби (COVID- l 9))
Товариство працIовало в умовах забороrти вiдклtочення елеt<тричноТ енергiТ LIерез

заборгованiсть по оплатi. У зв'язку з цим в перiод дiТ обмехсеllь, замiсть рекоluенлова}{их
листiв, BapTicTb вiлправлення яких IIо територii Уrсраiни складас |] грн, Говарист,i]о

надсилало борхtникам листи - претензiТ звичайним поштовим вiдправленням, BapTicTb якого

дорiвнюе 0,5 грн. Отхсе середньомiсячнi витрати, на поштовий зв'язок, зокрема rtа попlтовi
марки, у l пiврiччi 2021 року фактиtIно виявилися на piBHi Зб тис. грн. Але надсила[I}Iя 1,аких

листiв-претензiй не с лiсвим заходом боротьби з боржниками. Тому весь час дiТ обпдехсегtь, в

Товариствi спос,герiгався tцомiсячний прирiст дебiторськоi заборгованостi. Пiс.lIя вiдмriнлr



обмежуваttь (серпеltl,202 1) витра,ги Hzt iiotll],oBprй зв'яtзотс зIlilLlно BI.lpocJI[I ,га спос],срiгастьс,:я

змеIlшIеннrI заборгованостi сгtоlltлtrзачiв. I3 зв'я:зtсу з llим пJIануванI{я витреIт на закуltitt:tttl
lIolII'lo]]i4x NIapoK базус,I,ьсяt на фак,ги.lLI1,Iх витра,гах серпltя 2021 року (15[l ,r,llc;. з:t ilцiсlt;tt,

:зап,liст,ь Зб ,гис. грн - за пiврiччя).
TaKoilc особливий пiлхiд,у зв'язtсу iз караttтиtlоп,t, був виI(оl)исl,rtrlиii до фор,r,li,ваtttlя

с,гаr,т,i ( I]],I,гра,ILI t l а в iдряджеFI I,I я ) .

А .терез l]е, ш{о побу,rовi споживачi мають право на постIlлату у П}/l1 виIIикас касrlвий

розрI4I], який зtra.ltlo t]IuIиI]zlс на BlIKoHaItHrI ylvtoB розрах)/нкiв за пере2lачу ilIектl]ичllоl'енсllгii.
I} зв'язtс1, з IIиI\4 Ме,годикоIо формчваtлrlя 

,гари(lу lia IIос-цугlл IlУП iз зплiнами tlсредба,.tел{t]. IIlo

IIplI розрахуII1(у витрат tla зzrбезпеLIеI{Itя обiгоtзого капi,га-пу r]раховуст,ься проl,нозL)l]ilIli_t

T,oI]tll)lIt-l тrродlукlliяt вiд цiни rra yttiBepca;tbtli tlосзlуги /_UlrI побут,оtзих сItоlitиtзzl.1iв r,a збi.ltьшlсilzl

кi.itькiс,гь дlliв касового розриву до З0 днiв .

2.2. З урахуванням виlцевIiкJIалеItого) запl]опоI]ований piBettb ,гарифу на IIослчI,и

постаtlаJtыtика унiверсiulьних послуг - 1 1 7,38 грнiМВт*го7д.
У rзiдповiлtIос,гi до виIиог Порялку провс/{еIIIIя lзi2lкриr,ого обговоренtlя

ТОВ <Миколаiвська електроIIостача_пьна компанiя> повiдомtтла про ,ге, п{0 з 06 вересIlя по l7
l]cpecllr1 2021 року триваrlо вiдкрите обговорегtня проекту тzrриtРiв на посJIуги постzlllаJl])llикit

уrriверсальних посJIуг ]'ОВ <Миколаiвська еJIектропосlачzuIьна компанiя> на 2022 piK. З
вI.IIце:]азнаLIеною iнформацiею можна було ознайомитися на офiцiйному веб-сайтi TOt]
кМиксlлаТвська електропостачалы{? комппrtiяt>: wr,vw.elektropostach.nrk"ua

IIропозицiТ ,га зауваження до оприлIоднених матерiалiв приймаtиоь до 17.0L).2020. У
вс,гаI{овлеI]иЙ ,гермirr прогtозицiЙ та зауважень /1о проекту змiн lзiд заIlilсавrlеilих с,горitl itc
tlаllхо/Iило.

JIiгтче1,1ко I}.l}. запроtIоI{ував пiлт,римаги та затвердLIтрI тзiлповiдний rTpoettT ,гари(iiв на

послуги постачальника унiверсальних послуг ТОВ <Миколаiвська еJrсктропостаIjIалы.)а

компанiя> на2022 piK.

[}и рitllи.ll и:

Пiдтримати та затвердити IIроект тарифiв FIa послуги постачzulьпика уltiверсальгtих
п ослу г'ГОI] к lr4иrсолаiвст,ка електро п ocTaLIuuIыIa компан iя> на 2022 piK,

З atrepe чеrt lI rI та /1оповIlе[I l Iя : в iдсу,rн i

13iлкрит,с обговореннrI вважати таким, шlо lзiдбу"lIось Htt засадах гласностi та вiдкррrтостi.- г---l
L:.цт ]

Вi2lr<риr,е обговорегttл.lt I]важати ],акиI\{, ll1il вi2lбулос]: з пс)р}шенI,IяN4 процеl{ури. вс,гановзtеI,iоТ
Порядком проведення вiдкри,гого обговореIIня ltроек,гiв pittleHb IIашiоltальноi KoMiciT, rlо
злiЙснtос l{ержаtsне регулюваI{ня у сферах еItерI,етики та Ko}lyI{aJILIlиx IIослуг, загl]ер/]жсного
постановою l]itPEKII вiд 30 червня 2017 року J\Ъ 866.

[д_]

Дitlчеццо_В.В.
(прiзвиrце, iп,,t'я та по батьковi)

ФабрtццgцаДВ..
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

(пiдпис гffуrочого



/
/ РЕССТР учасникiв вiдкритого обговорення

N9

зlп
II.I.Б.

Назва органiзаuii
(пiдприсмства) Посада Пiдrrис

1

Коба LA.

Сектор Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюе

державне регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг
(НI(РЕКП) в

миколаiвськiй областi.

завiдувач Сектору
НацiональноТ KoMicii,

що здiйсню€ державне

регулювання у сферах
енергетики та
l(омунальних послуг/
(нкрЕкп) J,
миколаiвськiй областi.

2 Хусiд В.Р. миколатвська обласна
державI{а адмirriстрацiя

головний спецiалiст
вiддiлу з питанI)
економiки та

реформування житлово-
комунаJIьного
господарства
Управлiння житлово-
комунаJIьного
господарства
миколаiвськоi обласнот

державноi адмiнiстрацiТ

a
J Обривков О.С.

тов <миколаiвська
електропостаLIальна

компанiя>

заступник директора по

роботi iз споживачами й)L
4 Антонiшина о.Е.

тов <миколаiвська
електропостачальна
компанiя>

в. о. головного
бухга.ltтера

,

5 Зейналова В.В.
тов <миколатвська
електропостачальна
компанiя>

начальник вiддiлу
закупiвлi елеtстричноi
енергiI й--

6
Бiлецька О.В. тов <миколаiвська

електропостачальна
компанiя>

начальник вiддiлу
правового забезпечення ф

] Алхiмова о.о.
тов <миколатвська
елеItтропостачальна
компаrriя>

начальник вiддiлу збуту
електричноi енергii;

8 ItapTIerrKo К.В.
тов <миколаiвська
електропостаlIЕUIьна
компанiя>

начаJIьник вlддlлу по

роботi з боржниками;

9
Митрофанова
т.м.

'ГоВ <МиколаТвська
еJIектропостаLIалLI{а
tсоп.ltrаttiя>

ЗаСТЧIIIIИК

вiлдiлу
rlачайника

збуту
електриLIноi енергiТ; k

-Z---


