
Ціна на універсальні послуги ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»   
 для  малих непобутових споживачів,

що приєднані до мереж  АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»,
на ІІІ квартал 2019 року

№ з/п Складові ціни Позначення

1 грн/МВт·год 1556.82

2
1 клас грн/МВт·год 142.80
2 клас грн/МВт·год 519.45

3 грн/МВт·год 347.43

4 грн/МВт·год 57.90

5 грн/МВт·год 2104.95

6 грн/МВт·год 2481.60

Примітка: Ціна розрахована відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244.

Одиниця 
виміру

Розрахунковий період 
(3 кв. 2019 р.)          без 

ПДВ
Прогнозована ціна закупівлі 
електричної енергії на ринках 
електричної енергії

Цпр
Закуп

Тариф на послуги з розподілу 
електричної енергії (постанова 
НКРЕКП від 11.12.2018 № 1845):

ТР
1

ТР
2

Тариф на послуги з передачі 
електричної енергії (постанова 
НКРЕКП від 07.06.2019 № 954)

ТПер

Тариф на послуги постачальника 
універсальних послуг (постанова 
НКРЕКП від 11.12.2018 № 1882)

ТУП

Ціна на універсальні послуги для  
малих непобутових споживачів 1 класу 
напруги 

Ц1/1
УП

Ціна на універсальні послуги для  
малих непобутових споживачів 2 класу 
напруги 

Ц2/1
УП



Ціна на універсальні послуги ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 
для  малих непобутових споживачів, 

 що приєднані до мереж ДП НЕК "Укренерго"
на ІІІ квартал 2019 року

№ з/п Найменування Позначення Одиниця виміру

1 грн/МВт·год 1556.82

2 грн/МВт·год 347.43

3 грн/МВт·год 57.90

4 грн/МВт·год 1,962.15

Примітка: Ціна розрахована відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244.

Розрахунковий період 
(3 кв. 2019 р.)                

     без ПДВ
Прогнозована ціна закупівлі 
електричної енергії на ринках 
електричної енергії

Цпр
Закуп

Тариф на послуги з передачі 
електричної енергії (постанова 
НКРЕКП від 07.06.2019 № 954)

ТПер

Тариф на послуги постачальника 
універсальних послуг (постанова 
НКРЕКП від 11.12.2018 № 1882)

ТУП

Ціна на універсальні послуги для  
малих непобутових споживачів 
приєднанних до системи передачі

Ц1
УП_Пер



Ціна на універсальні послуги ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 
для малих непобутових споживачів, 

 що приєднані до мереж АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
на ІІІ квартал 2019 року

№ з/п Найменування Позначення Одиниця виміру

1 грн/МВт·год 1556.82

2
1 клас грн/МВт·год 118.13
2 клас грн/МВт·год 463.44

3 грн/МВт·год 347.43

4 грн/МВт·год 57.90

5 грн/МВт·год 2,080.28

6 грн/МВт·год 2,425.59

Примітка: Ціна розрахована відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244.

Розрахунковий період 
(3 кв. 2019 р.)                

    без ПДВ
Прогнозована ціна закупівлі 
електричної енергії на ринках 
електричної енергії

Цпр
Закуп

Тариф на послуги з розподілу 
електричної енергії ( постанова 
НКРЕКП від 11.12.2018 № 1855):

ТР
1

ТР
2

Тариф на послуги з передачі 
електричної енергії (постанова 
НКРЕКП від 07.06.2019 № 954)

ТПер

Тариф на послуги постачальника 
універсальних послуг (постанова 
НКРЕКП від 11.12.2018 № 1882)

ТУП

Ціна на універсальні послуги для  
малих непобутових споживачів 1 
класу напруги 

Ц1/1
УП

Ціна на універсальні послуги для  
малих непобутових споживачів  2 
класу напруги 

Ц2/1
УП


