
 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»  інформує малих  непобутових споживачів 

про уточнені ціни на універсальні послуги на січень 2023 року 

Розрахунок здійснено з врахуванням постанов НКРЕКП: 

від 21.12.2022 № 1788 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії 

НЕК «УКРЕНЕРГО»»,  

від 21.12.2022 № 1792 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»», 

від 21.12.2022 № 1798 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання», 

від 21.12.2022  № 1806 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання», 

від 21.12.2022 № 1820 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних 

послуг ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»». 

Ціна на універсальні послуги на січень 2023 року включає в себе такі складові: 

 

Найменування 

Показник, 

грн/МВт·год  

(без ПДВ) 

 

Підстава 

 

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії 

постачальником універсальних послуг 3 681,05 

розраховано згідно 

постанови НКРЕКП від 

05.10.2018 №1177 (зі 

змінами та доповненнями) та 

згідно постанов НКРЕКП від 

26.03.2022р. №354, від 

05.07.2022р. №670. 

 

Тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг  ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 

119,96 

 

постанова НКРЕКП від 

21.12.2022  №1820 

 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії  

НЕК «УКРЕНЕРГО» 

 

380,28 

 

постанова НКРЕКП від 

21.12.2022  № 1788 

Тариф на розподіл електричної енергії  

ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

 

постанова НКРЕКП від 

21.12.2022  №1798 
1 клас 340,06 

2 клас 1 535,89 

Тариф на розподіл електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»  

постанова НКРЕКП від 

21.12.2022  №1792 
1 клас 235,80 

2 клас 1 061,19 

Тариф на розподіл електричної енергії  

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

 

 

постанова НКРЕКП від 

21.12.2022  № 1806 1 клас 228,11 

2 клас 1 453,23 



 

 

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів  

приєднаних до системи розподілу на січень 2023 року становить: 

 

Оператор системи розподілу 

 

Клас 

споживача 

Ціна, 

грн/МВт·год                   

(без ПДВ) 

 

Підстава 

 

ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

1 клас 4 521,35 розраховано згідно 

постанови НКРЕКП від 

05.10.2018 №1177 (зі 

змінами та 

доповненнями) 

2 клас 5 717,18 

 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

1 клас 4 417,09 

2 клас 5 242,48 

 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

1 клас 4 409,40 

2 клас 5 634,52 

 

 

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів 

 приєднаних до системи передачі на січень 2023 року становить: 

Оператор системи 

передачі 

Ціна, грн/МВт·год  

(без ПДВ) 

Підстава 

 

НЕК «УКРЕНЕРГО» 

 

 

4 181,29 

розраховано згідно постанови НКРЕКП від 

05.10.2018 №1177 (зі змінами та 

доповненнями)  

 


