
Класи напруги Тариф, грн/МВт*год

(без ПДВ)

Тариф, грн/МВт*год

(з ПДВ)

Тариф, грн/кВт*год 

(з ПДВ)

1 клас 2 892,98 3 471,58 3,47158

2 клас 3 744,56 4 493,47 4,49347

1.1.

1.2.

1 клас напруги: 110,98   грн/МВт*год (без ПДВ)

2 клас напруги: 962,56   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 2 976,60 3 571,92 3,57192

2 клас 3 671,59 4 405,91 4,40591

2.1.

2.2.

1 клас напруги: 194,60   грн/МВт*год (без ПДВ)

2 клас напруги: 889,59   грн/МВт*год (без ПДВ)

2.3.

2.4.

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

постанови НКРЕКП від 17.12.2021р. №2597:

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» у 

відповідності до  постанови НКРЕКП від 17.12.2021р. №2687:   81,01 грн/МВт*год (без ПДВ)

У зв'язку з внесенням змін до постанови НКРЕКП від 05.10.2018р. №1177 (постановою НКРЕКП №354 

від 26.03.2022) відбулося коригування ціни на  універсальні послуги для малих непобутових споживачів 

на квітень 2022р.

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 

квітень 2022 року:

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

розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго»:

Ціна на універсальні послуги 

на квітень 2022р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

2 355,35 грн/МВт*год (без ПДВ).

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

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

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).

“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  

квітень 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 квітень 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 постанови 

НКРЕКП від 17.12.2021р. №2709:

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» у 

відповідності до  постанови НКРЕКП від 17.12.2021р. №2687:   81,01 грн/МВт*год (без ПДВ)

2 355,35 грн/МВт*год (без ПДВ).


