
 грн/МВт·год

без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ

2 402,390 480,478 2 882,868 3 038,710 607,742 3 646,452

2 411,140 482,228 2 893,368 3 125,760 625,152 3 750,912

2 218,320 443,664 2 661,984

№ 

з/п

Назва складової ціни на 

універсальні послуги 
позначення

розмір 

складової 

ціни 

1

Прогнозована ціна закупівлі 

електричної енергії на ринку 

електричної енергії (без ПДВ),  

грн/МВт·год

Цпр
Закуп

1 829,47

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії (без ПДВ),  

грн/МВт·год:

Т
Р

J

АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

1 клас Т
Р

1 184,07

2 клас Т
Р

2 820,39

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

1 клас Т
Р

1 192,82

2 клас Т
Р

2 907,44

3

Тариф на послуги з передачі 

електричної енергії (без ПДВ),  

грн/МВт·год

Т
Пер 293,93

4

Тариф на послуги 

постачальника універсальних 

послуг (без ПДВ),  грн/МВт·год

Т
УП 94,92

Постанова НКРЕКП від 02.12.2020 № 2299 з урахуванням 

змін внесених постановою НКРЕКП від 03.03.2021 № 346

У разі зміни прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії або тарифів на послуги з

розподілу/передачі електричної енергії та тарифу на універсальні послуги, ціни, за якими здійснюється постачання

електричної енегії постачальником універсальних послуг, підлягають перегляду.

Ціни на універсальні послуги ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" розраховані відповідно до постанови НКРЕКП від

05.10.2018 № 1177 "Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги" (зі змінами і доповненнями).

Розрахунок цін на універсальні послуги здійснено на підставі наведених нижче даних, окремі складові які затверджені

відповідними постановами НКРЕКП (інформаційно):

Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 "Про

затвердження Порядку формування цін на універсальні

послуги" (зі змінами і доповненнями)

2

Ціни на універсальні послуги та їх складові

 для малих непобутових споживачів  ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 

на квітень 2021 року

Для споживачів приєднаних до

системи розподілу/передачі

2 клас

АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

1 клас

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

НЕК "УКРЕНЕРГО"

Постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2353 з урахуванням 

змін внесених постановою НКРЕКП від 10.03.2021 № 434

Постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2379

Постанова НКРЕКП від 09.12.2020 № 2361

Дата та номер постанови НКРЕКП 


