
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» інформує малих  непобутових споживачів 

про ціни на універсальні послуги на вересень 2019 року! 

В зв’язку з прийняттям постанови НКРЕКП від 30.08.2019 № 1781 «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 12 липня 2019 року № 1411» (стосовно внесення змін до тарифу на послуги 

з передачі електричної енергії ПрАТ«НЕК«Укренерго») ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 

інформує малих  непобутових споживачів про зміну ціни на універсальні послуги на вересень 2019 

року  

                   Ціна на універсальні послуги на вересень2019 року включає в себе такі складові: 

 

 

Найменування 

Показник, 

грн/МВт·год  

(без ПДВ) 

 

Підстава 

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках 

електричної енергії на перший розрахунковий період з дати 

початку дії нового ринку електричної енергії 

 

1 313, 08 

розраховано згідно постанови 

НКРЕКП від 05.10.2018 № 

1177 (зі змінами) 

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг  ТОВ 

"Закарпаттяенергозбут" 

63, 49 постанова НКРЕКП від 

11.12.2018 №1868 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії  ПрАТ «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» 

116, 54 постанова НКРЕКП від 

30.08.2019 № 1781 

Тариф на розподіл електричної енергії ПрАТ "Закарпаттяобленерго"  

постанова НКРЕКП від 

12.07.2019 № 1417 

1 клас 129, 35 

2 клас 665, 89 

Тариф на розподіл електричної енергії АТ "Укрзалізниця"  

постанова НКРЕКП від 

12.07.2019 № 1441 

1 клас 61, 44 

2 клас 256, 28 

 

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи) 

приєднаних до системи розподілу на вересень 2019 року становить: 

 

Оператор системи розподілу 

 

Клас споживача 

Ціна, грн/МВт·год                   

(без ПДВ) 

 

Підстава 

 

ПрАТ "Закарпаттяобленерго" 

1 клас 1 622,46  

розраховано згідно 

постанови НКРЕКП від 

05.10.2018 № 1177 (зі 

змінами) 

2 клас 2 159,00 

 

АТ "Укрзалізниця" 

1 клас 1 554,55 

2 клас 1 749,39 

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи) приєднаних до 

системи передачі на вересень 2019 року становить: 

Оператор системи передачі Ціна, грн/МВт·год  

(без ПДВ) 

Підстава 

 

ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 
 

1 493,11 

розраховано згідно постанови НКРЕКП від 

05.10.2018 № 1177 (зі змінами) 

Довідково. Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій , 

застосовується на рівні 140 коп./кВт•год. (без ПДВ), згідно постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 зі змінами і доповненнями «Про 

затвердження тарифів на електричну енергію для релігійних організацій» 

Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, 

насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної 

власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану 

вартість). 

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-

будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год 

(без податку на додану вартість), згідно постанови НКРЕКП від 26.02.2015 року № 220 "Про встановлення тарифів на 

електроенергію, що відпускається населенню" (зі змінами). 


