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

на ІV квартал 2019 року
з 01 жовтня 2019 року

 грн/МВт·год
1 клас 2 клас

без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ
АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" 2025.710 405.142 2430.852 2330.580 466.116 2796.696
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 2005.280 401.056 2406.336 2211.550 442.310 2653.860
НЕК "УКРЕНЕРГО" 1940.810 388.162 2328.972

1 1766.37

2

АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
1 клас 84.90
2 клас 389.77
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
1 клас 64.47
2 клас 270.74

3 116.54

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

Цпр
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 10.09.2019 № 1912
ТР

1

ТР
2

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

НКРЕКП від 10.09.2019 № 1922
ТР

1

ТР
2

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

ТПер
Постанова НКРЕКП від 12.07.2019 № 1411 з 
урахуванням змін, внесених  Постановою 
НКРЕКП від 30.08.2019 № 1781

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.


	ПУП МНП

