
Ціна на універсальні послуги та її складові
 для малих непобутових споживачів  ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 

на ІІІ квартал 2019 року
з 01 серпня 2019 року

 грн/МВт·год
1 клас 2 клас

без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ
АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" 2012.700 402.540 2415.240 2322.170 464.434 2786.604
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 1988.300 397.660 2385.960 2183.140 436.628 2619.768
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" 1926.860 385.372 2312.232

1 1556,82

2

АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
1 клас 85,84
2 клас 395,31
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
1 клас 61,44
2 клас 256,28

3 312,14 Постанова НКРЕКП від 12.07.2019 № 1411

4 57,90

Малі непобутові споживачі, що 
приєднані до розподільчих мереж:

        Ціна на універсальні послуги ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" розрахована у відповідності до 
Постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 "Про затвердження Порядку формування цін на універсальні 
послуги" у редакції Постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244 "Про затвердження Змін до Порядку 
формування цін на універсальні послуги".

       Розрахунок ціни на універсальні послуги здійснено на підставі наведених нижче даних, окремі 
складові якої затверджено відповідними постановами НКРЕКП (інформаційно):

Прогнозована ціна закупівлі 
електричної енергії на ринках 
електричної енергії (без ПДВ),  
грн/МВт·год

Ц
пр

Закуп

Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 
"Про затвердження Порядку формування цін 
на універсальні послуги" у редакції 
Постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244 
"Про затвердження Змін до Порядку 
формування цін на універсальні послуги"

Тариф на послуги з розподілу 
електричної енергії (без ПДВ),  
грн/МВт·год:

ТР
J

Постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1845 з 
урахуванням змін, внесених  Постановою 

НКРЕКП від 12.07.2019 № 1431
ТР

1

ТР
2

Постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1855 з 
урахуванням змін, внесених  Постановою 

НКРЕКП від 12.07.2019 № 1441
ТР

1

ТР
2

Тариф на послуги з передачі 
електричної енергії (без ПДВ),  
грн/МВт·год

ТПер

Тариф на послуги 
постачальника універсальних 
послуг (без ПДВ),  грн/МВт·год

ТУП Постанова НКРЕКП від 11.12.2018             № 
1882

        У разі зміни прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії або 
тарифів на послуги з розподілу/передачі електричної енергії та тарифу на універсальну послугу, ціни, за 
якими здійснюється постачання електричної енегії постачальником універсальної послуги, підлягають 
перегляду.
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