
ТОВ «Волиньелектрозбут» інформує про 
введення цін на універсальні послуги на ІІІ квартал 2019 року. 

 
Відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 
27 грудня 2017 року №1469 та з дотриманням вимог Порядку формування цін на універсальні послуги, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177, ТОВ «Волиньелектрозбут» здійснило розрахунок 
цін на універсальні послуги на ІІІ квартал 2019 року. 

 

Довідково. Ціна на універсальні послуги розрахована на підставі наступних даних 

Прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію 
(грн./МВт•год.) 

1618,42 Постанова НКРЕКП № 
1906  від 14.12.2018 

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках  
електричної енергії (грн./МВт•год.) 

1677,44 Постанова НКРЕКП № 
1177  від 05.10.2018 

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів 
(грн./МВт•год.) ПрАТ «Волиньобленерго» 

97,77 Постанова НКРЕКП № 
1828 від 11.12.2018 

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів 
(грн./МВт•год.) ПрАТ «Волиньобленерго» 

666,97 Постанова НКРЕКП № 
1828 від 11.12.2018 

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів 
(грн./МВт•год.) АТ «Укрзалізниця» 

118,13 Постанова НКРЕКП №  
1855 від 11.12.2018 

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів 
(грн./МВт•год.) АТ «Укрзалізниця» 

463,44 Постанова НКРЕКП № 
1855  від 11.12.2018 

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів 73,17 Постанова НКРЕКП № 
1852  від 11.12.2018 

 

Категорія споживачів 

Оператори системи розподілу 

ПрАТ 
"Волиньобленерго" 

ДП 
«Регіональні 
електричні 

мережі" 

ПАТ 
«Укрзалізниця» 

      Ціна на універсальні послуги для малих 
непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), у 
т.ч. для малих непобутових споживачів, які є 
користувачами МСР, приєднаної до системи 
розподілу, грн./МВт•год, без ПДВ 

2754,83 2346,72 2551,30 

      Ціна на універсальні послуги для побутових 
споживачів (споживачів 2-ї групи) приєднаних до 
системи розподілу, у т.ч. для побутових 
споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної 
до системи розподілу 1 класу напруги, 
грн./МВт•год, без ПДВ 

2185,63 2161,03 2205,99 

      Ціна на універсальні послуги для побутових 
споживачів (споживачів 2-ї групи) приєднаних до 
системи розподілу, у т.ч. для побутових 
споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної 
до системи розподілу 2 класу напруги, 
грн./МВт•год, без ПДВ 

2754,83 2346,72 2551,30 

Категорія споживачів Оператор системи передачі (ДП "НЕК"Укренерго") 

      Ціна на універсальні послуги для побутових 
споживачів (споживачів 2-ї групи) приєднаних до 
системи передачі, у т.ч. для побутових 
споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної 
до системи передачі, грн./МВт•год, без ПДВ 

 
 

2087,86 



(грн./МВт•год.) ДП «Регіональні електричні мережі» 

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів 
(грн./МВт•год.) ДП «Регіональні електричні мережі» 

258,86 Постанова НКРЕКП № 
1852  від 11.12.2018 

Тариф на передачу електричної енергії (грн./МВт•год.) ДП "НЕК" 
Укренерго" 

347,43 Постанова НКРЕКП № 
954  від 07.06.2019 

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг  
(грн./МВт•год.) 

62,99 Постанова НКРЕКП №  
1864 від 11.12.2018 
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