
 ДО ВІДОМА  МАЛИХ НЕПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ  ЕНЕРГІЇ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ ! 

Ціна універсальної послуги  
на 2 квартал 2020 року 

  
1. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів, приєднаних до системи 
розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго»  на розрахунковий період 2 кварталу 2020 року: 
 

Класи напруги Тариф, грн/МВт*год (без 
ПДВ) 

Тариф, грн/МВт*год 
(з ПДВ) 

Тариф, грн/кВт*год  
(з ПДВ) 

1 клас 
2 клас 

1 369,14 
1 935,87 

1 642,968 
2 323,044 

1,642968 
2,323044 

 
Складові ціни на універсальну послугу для малих непобутових споживачів, приєднаних до системи 

розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго»: 
 
1.1 Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на 2 квартал 2020 року, 
розрахована у відповідності до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1177 (у редакції постанови 
НКРЕКП від 03.03.2020  №547) – 1 066,91 грн/МВт*год (без ПДВ). 

 
1.2 Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго»  (постанова НКРЕКП  
від 10.12.2019 року №2676)  

1 клас напруги –   79,62 грн/МВт*год (без ПДВ) 
2 клас напруги -  646,35 грн/МВт*год (без ПДВ) 

  
1.3 Тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» 
(постанова НКРЕКП  від 10.12.2019 року №2707): - 67,21 грн/МВт*год (без ПДВ) 
 
1.4 Тариф на послугу з передачі електричної енергії ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» з 01.01.2020 року  (постанова НКРЕКП  від  10.12.2019 року №2668) — 
155,40 грн/МВт*год (без ПДВ). 
                 
2. Ціна на універсальні послуги  для малих непобутових споживачів, приєднаних до 
системи розподілу АТ «Укрзалізниця» на розрахунковий період  2 кварталу 2020 року: 
 

Класи напруги Тариф, грн/МВт*год  
(без ПДВ) 

Тариф, грн/МВт*год  
(з ПДВ) 

Тариф, грн/кВт*год 
 (з ПДВ) 

1 клас 
2 клас 

1 463,41 
1 985,21 

1 756,092 
2 382,252 

1,756092 
2,382252 

 
Складові ціни на універсальну послугу для малих непобутових споживачів, приєднаних до системи 

розподілу АТ «Укрзалізниця»: 
 
2.1 Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на 2 квартал 2020 року, 
розрахована у відповідності до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1177 (у редакції постанови 
НКРЕКП від 03.03.2020  №547) – 1 066,91 грн/МВт*год (без ПДВ). 

 
2.2  Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії АТ «Укрзалізниця»   (постанова НКРЕКП  від 
10.12.2019 року №2697) 

1 клас напруги -  173,89 грн/МВт*год (без ПДВ) 
2 клас напруги -  695,69 грн/МВт*год (без ПДВ) 

  
2.3 Тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» 
(постанова НКРЕКП  від 10.12.2019 року №2707): - 67,21 грн/МВт*год (без ПДВ). 
 
2.4 Тариф на послугу з передачі електричної енергії ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» з 01.01.2020р.  (постанова НКРЕКП  від  10.12.2019 року №2668) — 
155,40 грн/МВт*год (без ПДВ). 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ” 
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