
Класи напруги Тариф, грн/МВт*год

(без ПДВ)

Тариф, грн/МВт*год

(з ПДВ)

Тариф, грн/кВт*год 

(з ПДВ)

1 клас 3 997,61 4 797,13 4,79713

2 клас 4 885,10 5 862,12 5,86212

1.1.

1.2.

1 клас напруги: 113,76   грн/МВт*год (без ПДВ)

2 клас напруги: 1001,25   грн/МВт*год (без ПДВ)

1.3.

1.4.

Класи напруги Тариф, грн/МВт*год 

(без ПДВ)

Тариф, грн/МВт*год 

(з ПДВ)

Тариф, грн/кВт*год 

(з ПДВ)
1 клас 4 087,34 4 904,81 4,90481

2 клас 4 806,72 5 768,06 5,76806

2.1.

2.2.

1 клас напруги: 203,49   грн/МВт*год (без ПДВ)

2 клас напруги: 922,87   грн/МВт*год (без ПДВ)

2.3.

2.4. Тариф на послугу з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» з 01.01.2022р. у 

відповідності до постанови НКРЕКП від 01.12.2021р. №2454:    345,64 грн/МВт*год (без ПДВ).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ”

Тариф на послугу з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» з 01.01.2022р. у 

відповідності до постанови НКРЕКП від 01.12.2021р. №2454:    345,64 грн/МВт*год (без ПДВ).

2. Прогнозована ціна на універсальні послуги  для малих непобутових споживачів, приєднаних до 

системи розподілу АТ «Укрзалізниця» на розрахунковий період  

січень 2022 року:

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

розподілу АТ «Укрзалізниця»:

Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на січень 2022 року, розрахована у 

відповідності до постанови НКРЕКП від 05.10.2018р. №1177 (із змінами та доповненями):

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії АТ «Укрзалізниця» у відповідності до проєкту 

постанови НКРЕКП:

ДО ВІДОМА  МАЛИХ НЕПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ  ЕНЕРГІЇ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ !

1. Прогнозована ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів, приєднаних до 

системи розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго»  на розрахунковий період 

січень 2022 року:

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

розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго»:

Прогнозована ціна на універсальні послуги на січень 2022р. розрахована з врахуванням тарифів на 

послуги з розподілу електроенергії та на послуги постачальника універсальних послуг на 2022 рік, 

наданих у проєктах  постанов НКРЕКП станом на 10.12.2021р. Після прийняття проєктів та їх 

оприлюднення ціна на універсальні послуги буде уточнена.

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» у 

відповідності до проєкту постанови НКРЕКП:   85,16 грн/МВт*год (без ПДВ)

3 453,05 грн/МВт*год (без ПДВ).

3 453,05 грн/МВт*год (без ПДВ).

Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на січень 2022 року, розрахована у 

відповідності до постанови НКРЕКП від 05.10.2018р. №1177 (із змінами та доповненями):

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго» у відповідності до 

проєкту постанови НКРЕКП:

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» у 

відповідності до проєкту постанови НКРЕКП:   85,16 грн/МВт*год (без ПДВ)


