ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» повідомляє, що згідно пункту
1.6. Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою
НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 постачальник універсальних послуг формує ціни на
універсальні послуги на розрахунковий період і оприлюднює їх не пізніше ніж за 20 днів до
їх застосування.

Ціна на універсальну послугу та її складові,
що склалася у 2 кварталі 2019 року для споживачів 1-ої групи (малих
непобутових споживачів), що мешкають на території Миколаївської області
та приєднані до мереж АТ «Миколаївобленерго».
Сума,
Сума,
№
Складові ціни
Підстава (грн/кВт*год) (грн/кВт*год)
з/п
без ПДВ
з ПДВ
Прогнозована оптова ринкова
1 ціна на електричну енергію
Прогнозована усереднена ціна
закупівлі електричної енергії,
виробленої об’єктами
2
електроенергетики (генеруючими
установками) приватних
домогосподарств

Коефіцієнт, що враховує графік
3 споживання електричної енергії
населенням

Тариф на послуги з розподілу
4 електричної енергії на1-му класі
напруги
Тариф на послуги з розподілу
5 електричної енергії на 2-му класі
напруги
Тариф на послуги постачальника
6 універсальних послуг.
Ціна на універсальну послугу
для споживачів, що відносяться
до 1 класу напруги
Ціна на універсальну послугу
для споживачів, що
відносяться, до 2 класу напруги

Постанова
НКРЕКП від
14.12.2018 №
1906

1,61842

1,942104

Постанова
НКРЕКП від
28.12.2018 №
2071

5,55755

5,55755

1,05

1,05

0,13332

0,15998

0,64117

0,76940

0,04897

0,05876

1,91413

2,29696

2,42198

2,90638

Порядок
формування
цін на
універсальні
послуги,
затверджений
Постановою
НКРЕКП від
05.10.2018
№1177
Постанова
НКРЕКП
від.11.12.2018
№1838
Постанова
НКРЕКП
від.11.12.2018
№1838
Постанова
НКРЕКП від
11.12.2018 №
1875

ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» повідомляє, що згідно пункту
1.6. Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою
НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 постачальник універсальних послуг формує ціни на
універсальні послуги на розрахунковий період і оприлюднює їх не пізніше ніж за 20 днів до
їх застосування.

Ціна на універсальну послугу та її складові,
що склалася у 2 кварталі 2019 року для споживачів 1-ої групи (малих
непобутових споживачів), що мешкають на території Миколаївської області
та приєднані до мереж ПАТ «Укрзалізниця».
Сума,
Сума,
№
Складові ціни
Підстава (грн/кВт*год) (грн/кВт*год)
з/п
без ПДВ
з ПДВ
Прогнозована оптова ринкова
1 ціна на електричну енергію
Прогнозована усереднена ціна
закупівлі електричної енергії,
виробленої об’єктами
2
електроенергетики (генеруючими
установками) приватних
домогосподарств

Коефіцієнт, що враховує графік
3 споживання електричної енергії
населенням

Тариф на послуги з розподілу
4 електричної енергії на1-му класі
напруги
Тариф на послуги з розподілу
5 електричної енергії на 2-му класі
напруги
Тариф на послуги постачальника
6 універсальних послуг.
Ціна на універсальну послугу
для споживачів, що відносяться
до 1 класу напруги
Ціна на універсальну послугу
для споживачів, що відносяться
до 2 класу напруги

Постанова
НКРЕКП від
14.12.2018 №
1906

1,61842

1,942104

Постанова
НКРЕКП від
28.12.2018 №
2071

5,55755

5,55755

1,05

1,05

0,11813

0,14176

0,46344

0,55613

0,04897

0,05876

1,89894

2,27873

2,24425

2,69310

Порядок
формування
цін на
універсальні
послуги,
затверджений
Постановою
НКРЕКП від
05.10.2018
№1177
Постанова
НКРЕКП від
11.12.2018 №
1855
Постанова
НКРЕКП від
11.12.2018 №
1855
Постанова
НКРЕКП від
11.12.2018 №
1875

ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» повідомляє, що згідно пункту
1.6. Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою
НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 постачальник універсальних послуг формує ціни на
універсальні послуги на розрахунковий період і оприлюднює їх не пізніше ніж за 20 днів до
їх застосування.

Ціна на універсальну послугу та її складові,
що склалася у 2 кварталі 2019 року для споживачів 1-ої групи (малих
непобутових споживачів), що мешкають на території Миколаївської області
та приєднані до мереж ПРАТ «Атомсервіс».
Сума,
Сума,
№
Складові ціни
Підстава (грн/кВт*год) (грн/кВт*год)
з/п
без ПДВ
з ПДВ
Прогнозована оптова ринкова
1 ціна на електричну енергію
Прогнозована усереднена ціна
закупівлі електричної енергії,
виробленої об’єктами
2 електроенергетики (генеруючими
установками) приватних
домогосподарств

Коефіцієнт, що враховує графік

3 споживання електричної енергії
населенням

Тариф на послуги з розподілу
4 електричної енергії на1-му класі
напруги
Тариф на послуги з розподілу
5 електричної енергії на 2-му класі
напруги
Тариф на послуги постачальника
6 універсальних послуг
Ціна на універсальну послугу
для споживачів, що відносяться
до 1 класу напруги
Ціна на універсальну послугу
для споживачів, що відносяться
до 2 класу напруги

Постанова
НКРЕКП від
14.12.2018 №
1906

1,61842

1,942104

Постанова
НКРЕКП від
28.12.2018 №
2071

5,55755

5,55755

1,05

1,05

0,01220

0,01464

0,47933

0,57520

0,04897

0,05876

1,79301

2,15161

2,26014

2,71217

Порядок
формування
цін на
універсальні
послуги,
затверджений
Постановою
НКРЕКП від
05.10.2018
№1177
Постанова
НКРЕКП від
11.12.2018 №
1851
Постанова
НКРЕКП від
11.12.2018 №
1851
Постанова
НКРЕКП від
11.12.2018 №
1875

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».
До дати початку дії нового ринку ціна на універсальну послугу
розраховується за формулою:
Цj УП до НР =Цпр Закуп_до НР +ТjР + ТУП, грн/МВт*год,
де Цпр Закуп_до НР – прогнозована середня закупівельна ціна на електричну
енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії, яка залежить від
прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію та прогнозованого
обсягу закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії
України (далі ОРЕ) у розрахунковому кварталі з урахуванням коефіцієнту, що
враховує графік споживання електричної енергії населенням та враховує
прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії, виробленої об’єктами
електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств у
розрахунковому кварталі.
ТjР – тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі напруги,
встановлений НКРЕКП, грн/МВт*год;
ТУП – тариф на послуги постачальника універсальних послуг, встановлений
НКРЕКП, грн/МВт*год.

