
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  

ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» інформує споживачів 

електричної енергії про встановлення ціни на послуги постачальника універсальних 

послуг на ІІІ квартал 2019 року (з 01.07.2019 року), яка розрахована відповідно до 

постанови НКРЕКП  від 27.06.2019 року № 1244  «Зміни до Порядку формування цін на 

універсальні послуги»: 

Категорії споживачів 

коп/кВт.год 

1 клас 2 клас 

   без ПДВ          з ПДВ          без ПДВ          з ПДВ       

Ціна на універсальні послуги  

для малих не побутових 

споживачів (1-ї  та  2-ї групи), 

  

які приєднані до розподільчих 

мереж АТ «Херсонобленерго»   
229,225 275,07 274,280 329,136 

які приєднані до розподільчих 

мереж АТ «Укрзалізниця» 
218,896 262,675 253,427 304,112 

які приєднані до розподільчих 

мереж ПАТ 

«Запоріжжяобленерго» 

214,076 256,891 259,586 311,503 

 

Складові ціни: 

№ з/п Найменування Одиниця виміру Значення без ПДВ 

1 Прогнозована  ціна закупівлі грн/МВт·год  1 679,73 

2 
Тариф на послуги з передачі електричної енергії 

ДП «НЕК УКРЕНЕРГО» 
грн/МВт·год 347,43 

3 
Тариф на розподіл електричної енергії мережами 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 1 клас напруги 
грн/МВт·год  221,42 

4 
Тариф на розподіл електричної енергії мережами 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 2 клас напруги 
грн/МВт·год  671,97 

5 
Тариф на розподіл електричної енергії  

мережами АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 1 клас напруги 
грн/МВт·год  118,13 

6 
Тариф на розподіл електричної енергії мережами  

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ » 2 клас напруги 
грн/МВт·год  463,44 

7 

Тариф на розподіл електричної енергії  

мережами АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 1 

клас напруги 

грн/МВт·год 69,93 

8 

Тариф на розподіл електричної енергії  

мережами АТ « ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО » 2 

клас напруги 

грн/МВт·год 525,03 

9 
Тариф на універсальні послуги ТОВ 

«Херсонська обласна ЕК» 
грн/МВт·год 43,67 



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 на  рівні 140 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ) (постанова НКРЕ № 

218 від 11.03.2010 із змінами). 

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). 

4. 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, будинків відпочинку, 

санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо) в частині задоволення власних побутових потреб 

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

 


