
ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
інформує споживачів про введення з 01.01.2019р. цін на універсальну послугу, що 

надається малим непобутовим та побутовим (крім населення) споживачам, на I квартал 

2019р. відповідно до постанови НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року № 1177. 

Ціни на універсальну послугу для малих непобутових та побутових (крім населення) 

споживачів 
  коп./кВт.год, без ПДВ 

Класи напруги 
35 кВ і вище 

1 клас 

До 35 кВ 

2 клас 

197,182 242,237 

№ з/п Дані для розрахунку Дата і номер постанови НКРЕ КП 

1 
Прогнозована оптова ринкова ціна електроенергії на 
I квартал 2019 року —  1618,42 грн./Мвт.год (без ПДВ) 

14.12.2018 р. № 1906 

2 
Розрахункова середня закупівельна ціна на  I  квартал  2019 

року: ЦпрЗакуп_доНР – 1706,73  грн./МВт.год 
  

3 
Тариф на розподіл електричної енергії, грн/МВт-год: 
а) 1 клас — 221,42 

б) 2 клас  — 671,97 

11.12.2018 р. № 1846 

4 
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг  — 
43,67 грн./МВт.год 

11.12.2018 р. № 1883 

Примітки: 

1. Тарифи для населення визначаються постановою НКРЕКП № 220 від 26.02.2015 р.  

2. Тарифи на електричну енергію, що відпускається  на комунально–побутові потреби релігійних  

організацій на  рівні 140 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ) (постанова НКРЕ № 218 від 11.03.2010 із змінами). 

3. 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). 

4. 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). 
5. Згідно з Постановою НКРЕКП від 06.06.2017р. № 746 тариф на електричну енергію, що відпускається 

юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для 

компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, 

оздоровчих таборів, будинкі в відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо) в частині задоволення 

власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб, на рівні 140 коп. за 1 кВт•год (без ПДВ). 

 

Телефони для довідок:  480-329 
 

 

Директор 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА КОМПАНІЯ»                                                          С.А.Макаренко 


