
Приватне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" інформує 

про обговорення проєкту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік  

за умови переходу на стимулююче регулювання 

 

У відповідності до статей 3, 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» одним з 

принципів функціонування ринку електричної енергії є захист прав та інтересів споживача, який має 

право на забезпечення надійного та безперебійного електропостачання згідно з умовами договору та 
стандартами якості електричної енергії. 

Водночас, в зв’язку із високою технічною зношеністю основних фондів ПрАТ 

«Кіровоградобленерго», збільшується кількість випадків аварійних відключень та зменшується якість 
наданих послуг з розподілу електричної енергії споживачам Кіровоградської області. 

Враховуючи вищевикладене, Товариством було прийнято рішення щодо переходу до системи 

стимулюючого тарифоутворення, що призведе до збільшення інвестицій в реконструкцію і модернізацію 
мереж, дасть змогу зменшити кількість і тривалість аварійних відключень, а також позитивно вплине на 
зниження технологічних витрат електричної енергії мережі. 

Відповідно до Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання 

електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення" та на виконання п. 2. 1 постанови 
НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 "Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення 

проєктів рішень НКРЕКП",  ПрАТ "Кіровоградобленерго" повідомляє про терміни проведення 

відкритого обговорення проекту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії за умови переходу 
на стимулююче регулювання з 01.01.2021 року. 

Розрахунки тарифів проведені у відповідності до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1175 
"Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії", постанови НКРЕКП від 11 липня 2013 року № 899 "Про затвердження Порядку визначення 

регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики",  постанови 

НКРЕКП від 23 липня 2013 року № 1009 "Про встановлення параметрів регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання", постанови НКРЕКП від 26 липня 2013 

року № 1029 "Про застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності 

з розподілу електричної енергії" та з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і 
соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою КМ України від 29.07.2020 

року № 671. 

 

Прогнозовані рівні тарифів ПрАТ "Кіровоградобленерго" за умови переходу на стимулююче 
регулювання з 01.01.2021 року : 

 

Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів 1 класу напруги –   272,20 грн./МВт*год. 

Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів 2 класу напруги – 1322,00 грн./МВт*год. 

 

Свої зауваження та пропозиції до проєкту тарифів просимо надавати у письмовому вигляді з 7 
вересня 2020 року до 16 вересня 2020 року на адресу: м. Кропивницький, Студентський бульвар, 15, 

поштовий індекс 25015, або на електронні адреси: Iryna.Lunkan@kiroe.com.ua  та kanc@kiroe.com.ua.  

При наявності запитань щодо розрахунків просимо звертатися за телефоном (0522)358-240. 

Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції та зауваження, що будуть надані після 16 
вересня 2020 року, розглядатися не будуть. 

Засідання комісії по опрацюванню пропозицій та зауважень, які надійшли у період проведення 

відкритого обговорення, заплановано на 14 00 17 вересня 2020 року за адресою:      м. Кропивницький, 
Студентський бульвар, 15. Результати засідання будуть оформлені протоколом та оприлюднені на 

офіційному сайті ПрАТ "Кіровоградобленерго". 

 
 

З повагою до споживачів, 

                                                                     адміністрація ПрАТ "Кіровоградобленерго" 


