
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»  інформує малих  непобутових споживачів 

про ціни на універсальні послуги на листопад 2021 року 

 Ціна на універсальні послуги на листопад 2021 року включає в себе такі складові: 

 

Найменування 

Показник, 

грн/МВт·год  

(без ПДВ) 

 

Підстава 

 

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії 

постачальником універсальних послуг 
2 245,73 

розраховано згідно 

постанови НКРЕКП від 

05.10.2018 №1177 (у редакції 

постанови НКРЕКП від 

09.09.2021 №1505 та з 

врахуванням постанови 

НКРЕКП від 11.10.2021 

№1747) 

 

Тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг  ТОВ "Закарпаттяенергозбут" 
79,59 

постанова НКРЕКП від 

02.12.2020 № 2285 (у 

редакції постанови 

НКРЕКП від 06.08.2021 

№1259) 

 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії  

ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 

 

293,93 

постанова НКРЕКП від 

09.12.2020 № 2353 (у 

редакції постанови 

НКРЕКП від 10.03.2021 

№434) 

Тариф на розподіл електричної енергії ПрАТ "Закарпаттяобленерго" постанова НКРЕКП від 

09.12.2020 № 2367 (у 

редакції постанови 

НКРЕКП від 06.08.2021 

№1244)  

1 клас 294,82 

2 клас 1 384,71 

Тариф на розподіл електричної енергії АТ "Укрзалізниця" постанова НКРЕКП від 

09.12.2020 № 2361 (у 

редакції постанови 

НКРЕКП від 06.08.2021 

№1255) 

1 клас 166,57 

2 клас 772,56 

Тариф на розподіл електричної енергії ПрАТ 

"Прикарпаттяобленерго" 

 

постанова НКРЕКП від 

09.12.2020 № 2361 (у 

редакції постанови 

НКРЕКП від 09.12.2020 

№2375) 

1 клас 165,59 

2 клас 1 276,22 

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів  

приєднаних до системи розподілу на листопад 2021 року становить: 

 

Оператор системи розподілу 

 

Клас споживача 

Ціна, 

грн/МВт·год                   

(без ПДВ) 

 

Підстава 

 

    ПрАТ "Закарпаттяобленерго" 

1 клас 2 914,07 розраховано згідно 

постанови НКРЕКП від 

05.10.2018 №1177 (у 

редакції постанови 

НКРЕКП від 09.09.2021 

№1505 та з врахуванням 

постанови НКРЕКП від 

11.10.2021 №1747) 

2 клас 4 003,96 

 

АТ "Укрзалізниця" 

1 клас 2 785,82 

2 клас 3 391,81 

 

ПрАТ "Прикарпаттяобленерго" 

1 клас 2 784,84 

2 клас 3 895,47 



 

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів 

 приєднаних до системи передачі на листопад 2021 року становить: 

Оператор системи 

передачі 

Ціна, грн/МВт·год  

(без ПДВ) 

Підстава 

 

ПрАТ «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» 

 

 

2 619,25 

розраховано згідно постанови НКРЕКП від 

05.10.2018 №1177 (у редакції постанови 

НКРЕКП від 09.09.2021 №1505 та з 

врахуванням постанови НКРЕКП від 

11.10.2021 №1747) 

 


