
ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» інформує малих непобутових споживачів 
про ціни на універсальні послуги на IІ квартал 2020 року!

Згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 та Правил роздрібного ринку електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  КОМПАНІЯ»  оприлюднює  ціни  для  малих  непобутових  споживачів
(крім населення) на  IІ квартал 2020 року (з 01  квітня по 30 червня), розраховані  відповідно до
постанови  НКРЕКП  від  05.10.2018  №1177  «Про  затвердження  Порядку  формування  цін  на
універсальні послуги» (зі змінами та доповненнями) :

Категорії споживачів

коп/кВт.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»  

181.358 217.630 230.415 276.498

які приєднані до розподільчих мереж           АТ
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

168.404 202.085 220.584 264.701

які приєднані до розподільчих мереж        ПАТ
«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

158.977 190.772 215.650 258.780

Складові ціни:

№
з/п

Найменування
Одиниця
виміру

Значення
без ПДВ

Постанови НКРЕКП

1
Прогнозована  ціна закупівлі електричної енергії 
на ринках електричної енергії 

грн/МВт·год 1 310.70
розрахована згідно  постанови

№1177 від 05.10.2018 (зі змінами
№ 1244 від 27.06.2019)

2
Тариф на послуги з передачі електричної енергії    
НЕК «УКРЕНЕРГО»

грн/МВт·год 155,40 № 2668 від 10.12.2019

3
Тариф на розподіл електричної енергії мережами   
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»          1 клас напруги

грн/МВт·год 303,43 № 2689 від 10.12.2019

4
Тариф на розподіл електричної енергії мережами   
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»          2 клас напруги

грн/МВт·год 794,00 № 2689 від 10.12.2019

5
Тариф на розподіл електричної енергії  мережами  
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»                    1 клас напруги

грн/МВт·год 173,89 № 2697 від 10.12.2019

6
Тариф на розподіл електричної енергії мережами   
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ »                  2 клас напруги

грн/МВт·год 695,69 № 2697 від 10.12.2019

7
Тариф на розподіл електричної енергії мережами   
АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  1 клас напруги

грн/МВт·год 79,62 № 2676 від 10.12.2019

8
Тариф на розподіл електричної енергії мережами   
АТ « ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО » 2 клас напруги

грн/МВт·год 646,35 № 2676 від 10.12.2019

9
Тариф на послуги постачальника  універсальних 
послуг  ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК»

грн/МВт·год 44,05 № 2721 від 10.12.2019

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).


