
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
 

вул. Погранична, 39/1, м. Миколаїв, Україна, 54017 
р/р  26006053231299  в  АТ КБ «Приватбанк» МФО 326610, ЄДРПОУ 42129888 

телефон: (0512) 77-60-40, Е-mail:  kanc@elektropostach.mk.ua,   www.elektropostach.mk.ua, Call–центр: 0 800 201 001  
________________________________________________________________________________ 

 

 

Роз’яснення ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»  - щодо 

зміни ціни на послуги постачальника універсальних послуг в 2019 році 

 

 

        Стосовно зміни ціни на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ 

«Миколаївська електропостачальна компанія» надає наступну інформацію: 

відповідно до пункту 1.6. Порядку формування цін на універсальні послуги (далі 

Порядок), затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 

постачальник універсальних послуг формує ціни на універсальні послуги на 

розрахунковий період. Згідно пункту 1.3. Порядку, розрахунковий період -  

календарний квартал, на який визначається ціна на універсальні послуги.   

       Відповідно до пункту 1.4. Порядку, ціна на універсальні послуги складається 

з трьох складових: ціни купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, 

ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифу) на 

послуги оператора системи розподілу. З яких дві складові - ціна (тариф) на 

послуги постачальника універсальних послуг та ціна (тариф) на послуги 

оператора системи розподілу – затверджуються постановами НКРЕКП, а третя 

складова –  ціна купівлі електричної енергії, до дати початку дії нового ринку 

електричної енергії (або протягом перших двох розрахункових періодів від 

початку діяльності постачальника універсальних послуг) розраховується згідно 

розділу 3 (Перехідні положення) Порядку, та надається до НКРЕКП на кожний 

розрахунковий період, згідно пункту 1.8. Порядку. 

      Пунктом 3.2. Перехідних положень Порядку передбачено застосування 

прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію в розрахунку 

ціни на універсальні послуги до дати початку дії нового ринку електричної 

енергії. Вона розраховується, як сума середньої вартості електричної енергії 

придбаної у Оптового ринка електроенергії, за ціною 1618,42 грн/МВт*год (без 

ПДВ) для перших двох кварталів 2019 року (згідно постанови НКРЕКП від 

14.12.2018 № 1906) та середньої вартості електроенергії, виробленої об’єктами 

електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств у 

розрахунковому періоді за «зеленим тарифом», яка змінюється в межах від 

5,5424 грн/МВт*год до    6,1364 грн/МВт*год, згідно з постановою НКРЕКП від 

28.12.2018  № 2071. Тобто, чим більша доля електроенергії купленої за «зеленим 
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тарифом», тим вищою буде середня закупівельна ціна. Збільшення тривалості 

світлового дня,  сонячна погода, притаманна Миколаївської області та щомісячне 

збільшення кількості приватних домогосподарств, що виробляють електричну 

енергію з сонячного випромінювання за «зеленим тарифом» призводить до 

збільшення виробітку електричної енергії та, відповідно, її закупівлі від 

сонячних електростанцій за «зеленим тарифом». «Зелений тариф» значно вищій, 

ніж ринкова оптова ціна на електричну енергію, що і сприяє підвищенню ціни на 

універсальні послуги у весняно-літній період. 

     Крім того вважаємо за необхідне повідомити споживачів універсальної 

послуги, що, починаючи з третього розрахункового періоду, після початку 

діяльності постачальника універсальних послуг, формула для розрахунку 

універсальної ціни змінюється, згідно пункту 3.3. Порядку, що передбачає нову 

ціну на універсальну послугу.  

      Кожна зміна ціни оприлюднюється постачальником універсальних послуг на 

своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, у засобах масової інформації та 

на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів не пізніше 

ніж за 20 днів до їх застосування. 

 

 

 


