
 

 

Ціна на універсальну послугу та її складові, 

що склалася  у І кварталі 2020 року для споживачів 1-ої групи (малих 

непобутових споживачів), що мешкають на території Миколаївської області 

 та приєднані до мереж АТ «Миколаївобленерго».  

 

№ 

з/п 
Складові ціни Підстава 

Сума, 

(грн/кВт

*год) без 

ПДВ 

Сума, 

(грн/кВт*г

од) з ПДВ 

1 

Прогнозована ціна закупівлі 

електричної енергії на ринках 

електричної енергії на третій 

розрахунковий період з дати 

початку дії нового ринку 

електричної енергії 

п.3.11.Порядку 

формування цін на 

універсальні послуги, 

затверджений 

Постановою НКРЕКП 

від 05.10.2018 №1177 

(із змінами, 

затвердженими 

постановою НКРЕКП 

від 27.06.2019 № 1244) 

1,38461 1,66153 

2 

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на1-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП від 

10.12.2019 № 2681 0,14405 0,17286 

3 

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на 2-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП від 

10.12.2019 № 2681 0,77758 0,93310 

4 
Тариф на послуги з передачі 

електричної енергії 

Постанова НКРЕКП від 

10.12.2019 № 2668  0,15540 0,18648 

5 
Тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг. 

Постанова НКРЕКП від 

10.12.2019   № 2713 0,06216 0,07459 

 
Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 1 класу напруги 

 

1,74622 2,09546 

 
Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 2 класу напруги 

 

2,37975 2,85570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ціна на універсальну послугу та її складові, 

що склалася  у I кварталі 2020 року для споживачів 1-ої групи (малих 

непобутових споживачів), що мешкають на території Миколаївської області 

 та приєднані до мереж АТ «Укрзалізниця».  

 

№ 

з/п 
Складові ціни Підстава 

Сума, 

(грн/кВт

*год) без 

ПДВ 

Сума, 

(грн/кВт*г

од) з ПДВ 

1 

Прогнозована ціна закупівлі 

електричної енергії на ринках 

електричної енергії на третій 

розрахунковий період з дати 

початку дії нового ринку 

електричної енергії 

п.3.11.Порядку 

формування цін на 

універсальні послуги, 

затверджений 

Постановою НКРЕКП 

від 05.10.2018 №1177 

(із змінами, 

затвердженими 

постановою НКРЕКП 

від 27.06.2019 № 1244) 

1,38461 1,66153 

2 

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на1-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019 № 2697 0,17389 0,20867 

3 

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на 2-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019 № 2697 0,69569 0,83483 

4 
Тариф на послуги з передачі 

електричної енергії 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019 № 2668  0,15540 0,18648 

5 
Тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг. 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019   № 2713 0,06216 0,07459 

 Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 1 класу напруги 

 

1,77606 2,13127 

 
Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 2 класу напруги 

 

2,29786 2,75743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ціна на універсальну послугу та її складові, 

що склалася  у I кварталі 2020 року для споживачів 1-ої групи (малих 

непобутових споживачів), що мешкають на території Миколаївської області 

 та приєднані до мереж ПРАТ «Атомсервіс». 

 

№ 

з/п 
Складові ціни Підстава 

Сума, 

(грн/кВт

*год) без 

ПДВ 

Сума, 

(грн/кВт*г

од) з ПДВ 

1 

Прогнозована ціна закупівлі 

електричної енергії на ринках 

електричної енергії на третій 

розрахунковий період з дати 

початку дії нового ринку 

електричної енергії 

п.3.11.Порядку 

формування цін на 

універсальні послуги, 

затверджений 

Постановою НКРЕКП 

від 05.10.2018 №1177 

(із змінами, 

затвердженими 

постановою НКРЕКП 

від 27.06.2019 № 1244) 

1,38461 1,66153 

2 
Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на1-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019 № 2694 0,01469 0,017628 

3 
Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на 2-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019 № 2694 0,72304 0,86765 

4 
Тариф на послуги з передачі 

електричної енергії 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019 № 2668  0,15540 0,18648 

5 
Тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019   № 2713 0,06216 0,07459 

 Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 1 класу напруги 

 

1,61686 1,94023 

 
Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 2 класу напруги 

 

2,32521 2,79025 

       

 

 

 

 

 

 

 



            Відповідно до п.3 ст.63 Закону України «Про ринок електричної енергії»  

«Постачальник надає універсальні послуги за економічно обгрунтованими, 

прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються ним відповідно до 

методики (порядку), затвердженої Регулятором». 

          Відповідно до пункту 1.4. Порядку формування цін на універсальні 

послуги , затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 (далі 

Порядок) «Ціна на універсальні послуги включає в себе ціну купівлі 

електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги 

постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора 

системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі 

напруги згідно з укладеними договорами на надання послуг». 

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1 

групи), у тому числі для малих непобутових споживачів, які є користувачами 

малої системи розподілу (МСР), приєднаної до системи розподілу, перші 

чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної 

енергії розраховується за формулою: 

Ц1 
УП(1-4) =Цпр Закуп(1-4) + ТПер + Тi

Р + ТУП, грн/МВт*год, 

де Цпр Закуп(1-4) – прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках 

електричної енергії у перші чотири розрахункові періоди з дати початку дії 

нового ринку електричної енергії, яка залежить від прогнозованої оптової 

ринкової ціни на електричну енергію на попередній розрахунковий квартал з 

урахуванням коефіцієнту, що враховує графік споживання електричної енергії 

населенням, прогнозованого обсягу корисного відпуску електричної енергії 

споживачам постачальника універсальних послуг на розрахунковий період, а 

також  враховує відхилення величини сплати за куповану електричну енергію 

до дати початку дії нового ринку електричної енергії . 

ТПер  - тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, 

грн/МВт*год; 

Тi
Р – тариф на послуги з розподілу електричної енергії на i-ому класі напруги, 

встановлений НКРЕКП, грн/МВт*год; 

ТУП – тариф на послуги постачальника універсальних послуг, встановлений 

НКРЕКП, грн/МВт*год. 

 

 


