
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. У відповідності до змін чинного  законодавства – затвердженням та 

введенням в дію з 01.07.2019 постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244 «Про 

затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги» 

оприлюднюються відкориговані ціни на послуги постачальника універсальних послуг, які 

діють з 01.07.2019 року.  

Крім того повідомляємо, що з 01.08.2019 ціни на послуги постачальника універсальних 

послуг будуть змінені, в зв’язку із змінами чинного законодавства. 

Ціна на універсальну послугу (відкоригована) та її складові, 

що склалася  у 3 кварталі 2019 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 перший 

розрахунковий період з дати 

початку дії нового ринку 

електричної енергії 

п.3.9.Порядку 

формування цін на 

універсальні послуги, 

затверджений 

Постановою НКРЕКП 

від 05.10.2018 №1177 

1,92665 2,31198 

2 

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на1-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від.11.12.2018 №1838 0,13332 0,15998 

3 

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на 2-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від.11.12.2018 №1838 0,64117 0,76940 

4 
Тариф на послуги з передачі 

електричної енергії 

Постанова НКРЕКП від 

07.06.2019   № 954 0,34743 0,41692 

5 
Тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг. 

Постанова НКРЕКП від 

11.12.2018   № 1875 0,04897 0,05876 

 
Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 1 класу напруги 

 

2,45637 2,94764 

 
Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 2 класу напруги 

 

2,96422 3,55706 

 

 

 

 

 



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. У відповідності до змін чинного  законодавства – затвердженням та 

введенням в дію з 01.07.2019 постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244 «Про 

затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги» 

оприлюднюються відкориговані ціни на послуги постачальника універсальних послуг, які 

діють з 01.07.2019 року.  

Крім того повідомляємо, що з 01.08.2019 ціни на послуги постачальника універсальних 

послуг будуть змінені, в зв’язку із змінами чинного законодавства. 

 

Ціна на універсальну послугу (відкоригована) та її складові, 

що склалася  у 3 кварталі 2019 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 перший 

розрахунковий період з дати 

початку дії нового ринку 

електричної енергії 

п.3.9.Порядку 

формування цін на 

універсальні послуги, 

затверджений 

Постановою НКРЕКП 

від 05.10.2018 №1177 

1,92665 2,31198 

2 

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на1-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від 11.12.2018    № 

1855 
0,11813 0,14176 

3 

Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на 2-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від 11.12.2018    № 

1855 
0,46344 0,55613 

4 
Тариф на послуги з передачі 

електричної енергії 

Постанова НКРЕКП 

від 07.06.2019    № 954 0,34743 0,41692 

5 
Тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг. 

Постанова НКРЕКП 

від 11.12.2018   № 1875 0,04897 0,05876 

 Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 1 класу напруги 

 

2,44118 2,92942 

 
Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 2 класу напруги 

 

2,78649 3,34379 

 

 

 

 

 



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. У відповідності до змін чинного  законодавства – затвердженням та 

введенням в дію з 01.07.2019 постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244 «Про 

затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги» 

оприлюднюються відкориговані ціни на послуги постачальника універсальних послуг, які 

діють з 01.07.2019 року.  

Крім того повідомляємо, що з 01.08.2019 ціни на послуги постачальника універсальних 

послуг будуть змінені, в зв’язку із змінами чинного законодавства. 

Ціна на універсальну послугу (відкоригована) та її складові, 

що склалася  у 3 кварталі 2019 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 перший 

розрахунковий період з дати 

початку дії нового ринку 

електричної енергії 

п.3.9.Порядку 

формування цін на 

універсальні послуги, 

затверджений 

Постановою НКРЕКП 

від 05.10.2018 №1177 

1,92665 2,31198 

2 
Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на1-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від 11.12.2018 № 1851 0,01220 0,01464 

3 
Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії на 2-му класі 

напруги 

Постанова НКРЕКП 

від 11.12.2018 № 1851 0,47933 0,57520 

4 
Тариф на послуги з передачі 

електричної енергії 

Постанова НКРЕКП 

від 07.06.2019    № 954 0,34743 0,41692 

5 
Тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг 

Постанова НКРЕКП 

від 11.12.2018 № 1875 0,04897 0,05876 

 Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 1 класу напруги 

 

2,33525 2,80230 

 
Ціна на універсальну послугу 

для споживачів, що відносяться 

до 2 класу напруги 

 

2,80238 3,36286 

       

 

 



 

            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. 

 

 


