
Інформаційне повідомлення 
про відкрите обговорення проекту тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг ТОВ «Закарпаттяенергозбут» 
на 2021 рік 

 
ТОВ «Закарпаттяенергозбут», на виконання постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг №866 
від 30.06.2017 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення 
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг», повідомляє про початок проведення 
відкритого громадського обговорення з питання узгодження структури та рівнів 
тарифів на послуги постачальника універсальних послуг з 1 січня 2021 року. 

Порядок надання пропозицій і зауважень до проекту тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг на 2021 рік: 

 пропозиції та зауваження мають бути обґрунтованими та підписаними; 
 надаються у письмовому вигляді на адресу: 88000, м. Ужгород,  

пл. Жупанатська, 18, або на електронну адресу: fin@zakarpatzbut.energy; 
 анонімні пропозиції та зауваження, а також пропозиції і зауваження, що були 

надані після визначеного у інформаційному повідомленні терміну, не 
реєструються та не розглядаються; 

 кінцевий термін прийняття пропозицій і зауважень – 24 вересня 2020 року. 

Дата відкритого обговорення проекту тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг на 2021 рік –  25 вересня 2020 року о 11:00 год. за адресою: 
м. Ужгород, пл. Жупанатська, 18.  

Заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються до 24 вересеня 2020 
року включно у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 88000, м. 
Ужгород, пл. Жупанатська, 18, або на електронну адресу: zez@zakarpatzbut.energy. 

Проект тарифу на послуги постачальника універсальних послуг розроблено 
відповідно до «Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг» затвердженої постановою № 1176 від 05.10.2018. 
Прогнозований рівень тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 
2021 рік становить – 136,60 грн./МВтгод. 

ТОВ «Закарпаттяенергозбут» звертає увагу на те, що у випадку внесення змін 
до проекту встановлення тарифу (змін до нього) інформація буде оновлюватися. 
Остаточні тарифи на послуги постачальника універсальних послуг на 2021 рік 
будуть визначені після їх встановлення  Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 
 


