
 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» інформує малих непобутових споживачів  

про ціни на універсальні послуги на III квартал 2020 року (з 01.08.2020 р.)! 
 

В зв’язку з прийняттям постанови НКРЕКП від 11.07.2020 № 1329 «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2668» (щодо перегляду тарифу на послуги з 

передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК«УКРЕНЕРГО), ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕК» інформує малих непобутових споживачів про зміну ціни на універсальні послуги з 

01.08.2020 року, з урахуванням змін до постанов НКРЕКП (щодо перегляду тарифів на послуги 

з розподілу електричної енергії для ОСР): 

Категорії споживачів 

грн/МВт.год 

1 клас 2 клас 

   без ПДВ          з ПДВ          без ПДВ          з ПДВ       

Ціна на універсальні послуги  для малих 

непобутових споживачів (1-ї  групи) 
  

які приєднані до розподільчих мереж           

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»   
1 798,22 2 157,86 2 285,43 2 742,52 

які приєднані до розподільчих мереж           

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 
1 678,38 2 014,06 2 212,10 2 654,52 

 

Складові ціни: 

 
Звертаємо увагу, що тарифи для побутових споживачів залишаються без змін та визначаються постановою НКРЕКП № 220 від 
26.02.2015 р.  

Примітки: 

1. Тарифи на електричну енергію, що відпускається  на комунально–побутові потреби релігійних  організацій, застосовуються  на  
рівні 140 коп./кВт·год (без ПДВ), згідно постанови НКРЕКП від 11.03.2010 №218 зі змінами і доповненнями «Про 
затвердження тарифів на електричну енергію для релігійних організацій». 

2. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та 
замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та 
освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). 

3. Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних 
кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без 
ПДВ). 

№ 

з/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Значення 

без ПДВ 
Постанови НКРЕКП 

1 
Прогнозована  ціна закупівлі електричної енергії на 

ринках електричної енергії  
грн/МВт·год 1 187,18 

розрахована згідно  постанови  
від 05.10.2018 № 1177 (зі 

змінами  від 27.06.2019 № 1244) 

2 
Тариф на послуги з передачі електричної енергії       

НЕК «УКРЕНЕРГО» 
грн/МВт·год 240,23 від 11.07.2020 № 1329 

3 
Тариф на розподіл електричної енергії мережами       

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»           1 клас напруги 
грн/МВт·год 294,04 від 11.07.2020 № 1350 

4 
Тариф на розподіл електричної енергії мережами       

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»           2 клас напруги 
грн/МВт·год 781,25 від 11.07.2020 № 1350 

5 
Тариф на розподіл електричної енергії  мережами       

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»                    1 клас напруги 
грн/МВт·год 174,20 від 11.07.2020 № 1358 

6 
Тариф на розподіл електричної енергії мережами       

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ »                   2 клас напруги 
грн/МВт·год 707,92 від 11.07.2020 № 1358 

9 
Тариф на послуги постачальника  універсальних 

послуг  ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 
грн/МВт·год 76,77 від  06.05.2020 № 922  


