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Роз’яснення ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»  - щодо 

зміни ціни на послуги постачальника універсальних послуг в 2019 році 

 

 

Шановні споживачі електричної енергії! 

    ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» повідомляє про те, що 

відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» з 1 липня 2019 

року починає свою роботу новий ринок електричної енергії. 

     До цієї дати купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях 

України та весь її оптовий продаж здійснювалися на Оптовому ринку 

електричної енергії України. 

З 1 липня 2019 купівля - продаж електричної енергії буде здійснюватися за 

новим механізмом на новому ринку, який складається з: 

1) ринку двосторонніх договорів; 

2) ринку «на добу на перед»; 

3) внутрішньодобового ринку; 

4) балансуючого ринку; 

5) ринку допоміжних послуг.  

     Метою змін в електроенергетиці України є модернізація енергетичної галузі 

та інтеграція ринку електричної енергії України до регіональних енергетичних 

ринків, з наступним входженням до загальноєвропейського енергетичного 

ринку. 

      Впровадження цих змін вимагає чимало часу: необхідно підготувати 

спеціалістів, створити нормативну базу, провести попередні розрахунки. На 

жаль, на дату публікації цін на послуги постачальника універсальних послуг на 

ІІІ квартал 2019 року, чіткий і збалансований  механізм роботи всіх учасників 

нового ринку відсутній. 

       НКРЕКП висловила свою позицію, стосовно вищесказаного, на своєму 

офіційному веб - сайті в мережі Інтернет 07.06.2019 в рубриці «Гарячі новини». 

      На виконання п. 1.6. Порядку формування цін на універсальні послуги (далі 

Порядок ),  затвердженого    постановою     НКРЕКП    від     05.10.2018 № 1177,  

 ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» оприлюднює ціни на 

послуги постачальника універсальних послуг на ІІІ квартал 2019 року на своєму 

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

своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів. У разі 

внесення змін в законодавчі акти до 01.07.19 ціни на електричну енергію 

будуть переглянуті. 
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         Крім того, надаємо пояснення стосовно зміни ціни на послуги 

постачальника універсальних послуг у ІІІ кварталі 2019 року, шляхом  

порівняння формул для розрахунку ціни у ІІІ та ІІ кварталах 2019 року. 

1) Формула (1) для розрахунку  ціни на універсальні послуги на перші 

чотири квартали з дати початку дії нового ринку електричної енергії (п.3.6. 

Порядку формування цін на універсальні послуги (далі Порядок), 

затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177: 

 

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

Р + ТУП, грн/МВт*год,           (1). 

         Формула (2) для розрахунку ціни на універсальні послуги до дати початку 

дії нового ринку (п.3.2. Порядку): 

 

         Цj 
УП до НР =Цпр Закуп_до НР +Тj

Р + ТУП, грн/МВт*год,              (2). 

 

 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; 

Цпр Закуп_до НР – прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію 

до дати початку дії нового ринку електричної енергії; 

ТПер  - тариф на послуги з передачі електричної енергії, (постанова НКРЕКП від 

07.06.19 № 954); 

Т2
Р – тариф на послуги з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 

11.12.18 № 1838 для ТОВ «Миколаївобленерго», постанова НКРЕКП від 

11.12.18 № 1851 – для ПрАТ «Атомсервіс», постанова НКРЕКП від 11.12.18     

№ 1855 – для ПАТ «Укрзалізниця») ; 

ТУП–тариф на послуги постачальника універсальних послуг,(постанова 

НКРЕКП від 11.12.18 № 1875). 

 

2) Відмінність формули (1) від формули (2): 

а) складовою формули (1) є тариф на послуги з передачі електричної енергії - 

ТПер, який дорівнює 347,42 грн/МВТ*год (без ПДВ) (постанова НКРЕКП від 

07.06.19   № 954). У формулі (2) -  ТПер не передбачений. 

 

б) Різний підхід до розрахунку прогнозованої ціни закупівлі - Цпр:                     

Цпр Закуп(1-4) =  1 926,65 грн/МВт*год (без ПДВ) (формула (13) п.3.9.Порядку) із 

змінами внесеними постановою НКРЕКП від 27.06.2019 №1244; 

Цпр Закуп_до НР = 1 731,84 грн/МВт*год (без ПДВ) (формула (6) п.3.2. Порядку).  

 

Відхилення: 1 926,65 – 1 731,84 =  194,81 грн/МВт*год (без ПДВ). 

 

Висновок: через відмінності в розрахункових формулах, ціна на послуги 

постачальника універсальних послуг в ІІІ кварталі 2019 року на території 

Миколаївської області підвищилася на 347,42 + 194,81 = 542,23 грн/Мвт*год 

(без ПДВ). 


