
Інформаційне повідомлення про оприлюднення проекту тарифу на 

 послуги постачальника універсальних послуг  

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  

на 2022 рік.    

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» на виконання 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг  № 866 від 30.06.2017 «Про затвердження 

Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» з метою проведення відкритого обговорення 

оприлюднює проект тарифу на послуги постачальника універсальних послуг 

на 2022 рік, з врахуванням вимог Методики розрахунку тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг, затвердженого постановою 

Національної комісій, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 05.10.2018 №1176 із змінами 

внесеними постановою НКРЕКП від 18.08.2021 № 1335. 

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг на 2022 рік 

пропонується в розмірі 117.45 грн/ МВт*год. 

Пропозиції і зауваження у письмовому та/або електронному  вигляді 

слід надсилати        на адресу: 54017, м. Миколаїв, вул. Погранічна, буд. 39/1; 

e-mail: kanc@elektropostach.mk.ua. Пропозиції та зауваження з питань, 

винесених на відкрите обговорення проекту тарифів на послуги 

постачальника універсальних послуг на 2022 рік, надані заінтересованими 

особами, приймаються з 06.09.2021 року до 17.09.2021 року. 

Пропозиції і зауваження до проекту тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг на 2022 рік рік мають бути обґрунтовані та надаватися 

у визначений вище строк. 

Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції і зауваження, що 

були надані після визначеного у інформаційному повідомленні терміну, 

розглядатись не будуть. 

Відкрите обговорення за наданими пропозиціями відбудеться  

17.09.2021 р. o 10.00 в кабінеті директора ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» на 3-ому поверсі, офіс 313, за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Погранічна, буд. 39/1. 

Заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються до 17.09.2021 року 

до 9.00 у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: м. Миколаїв, 

вул.  вул. Погранічна, буд. 39/1, e-mail: kanc@elektropostach.mk.ua. 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

звертає увагу на те, що остаточні тарифи на послуги постачальника 

універсальних послуг на 2022 рік будуть визначені після їх встановлення 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. 
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