ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
інформує про ціни на універсальні послуги
на Травень 2021 року
(які діють з 01.05.2021 року)

Шановні абоненти!!! Відповідно до п.п. 2.3.5 та п.п. 2.3.6 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469
(зі змінами)), п.п. 3.3.1 та п.п. 3.3.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії (постанова НКРЕКП
від 14.03.2018 № 312 (зі змінами)),постанови НКРЕКП від 02.12.2020 №2293 «Про встановлення
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», Порядку формування цін на універсальні послуги (постанова
НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1177 (зі змінами)) були розраховані ціни на універсальні послуги на
травень 2021 року, які починають діяти з 1 травня 2021 року для споживачів 1-ої групи (малих
непобутових споживачів) у Одеській області (крім населення):
Класи напруги
з/п

1

2

3

Споживачі
Малі непобутові споживачі, які
приєднані до мереж
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Малі непобутові споживачі, які
приєднані до мереж
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
Малі непобутові споживачі, які
приєднані до системи передачі
електричної енергії «НЕК
«УКРЕНЕРГО»

1 клас
грн./МВт.год

Класи напруги

1 клас
грн./МВт.год

2 клас
грн./МВт.год

2 клас
грн./МВт.год

(без ПДВ)

(з ПДВ)

(без ПДВ)

(з ПДВ)

2 536,76

3 044,11

3 292,22

3 950,66

2 594,76

3 113,71

3 309,38

3 971,26

(без ПДВ)

(з ПДВ)

2 401,94

2 882,33

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 05.10.2018 р. № 1177 «Про затвердження Порядку формування
цін на універсальні послуги», (із змінами ):
Складові цін

Прогнозована ціна закупівлі електричної
енергії на ринках електричної енергії
постачальником універсальних послуг для
постачання малим непобутовим
споживачам, грн/МВт∙год (без ПДВ)
Тариф на послуги постачальника
універсальних послуг ТОВ «ОДЕСЬКА
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ», грн/МВт∙год (без ПДВ)
Тарифи на послуги з розподілу
електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 1 клас (грн./МВт.год)
(без ПДВ)
Тарифи на послуги з розподілу
електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 2 клас (грн./МВт.год)
(без ПДВ)

Значення
грн./МВт.год

2 041,58

Постанови

НКРЕКП від 05.10.2018 №1177, зі
змінами згідно постанов НКРЕКП:
від 30.10.2020 №1968, від 09.12.2020
№2387, від 11.01.2021 №16

66,43

НКРЕКП від 09.12.2020 № 2293

134,82

НКРЕКП від 09.12.2020
№ 2374

890,28

НКРЕКП від 09.12.2020
№ 2374

Тарифи на послуги з розподілу
електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
1 клас (грн./МВт.год) (без ПДВ)
Тарифи на послуги з розподілу
електричної енергії АТ
"УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 2 клас (грн./МВт.год)
(без ПДВ)
Тариф на послуги з передачі електричної
енергії «НЕК«УКРЕНЕРГО»
(грн./МВт.год) (без ПДВ)

192,82

НКРЕКП від 09.12.2020
№2361

907,44

НКРЕКП від 09.12.2020
№ 2361

293,93

НКРЕКП від 09.12.2020
№2353 зі змінами від 10.03.2021
№293,93

Ціна на універсальні послуги включає ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії,
ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора
системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними
договорами про надання послуг.
Ціна на універсальні послуги для малих не побутових споживачів (споживачів 1-ї групи),
приєднаних до системи розподілу, розраховується за формулою:
Цj1УП= Цпр Закуп+ Т Пер + Т Рj+ Т УП , грн/МВт∙год,
де j – клас напруги споживача;
Цj1УП - ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи)
приєднаних до системи розподілу, грн/МВт.год;
Цпр Закуп - прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної
енергії постачальником універсальних послуг для постачання малим непобутовим споживачам,
грн/МВт.год;
Т Пер – тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн./МВт.год;
Т Рj – тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі напруги (відповідному
класі напруги), встановлений НКРЕКП, грн/МВт∙год.
Т УП – тариф на послуги постачальника універсальних послуг, визначений за результатами
проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг, або, якщо конкурс з
визначення постачальника універсальних послуг не відбувся, встановлений НКРЕКП, грн/МВт∙год.
Ціна на універсальні послуги для малих не побутових споживачів (споживачів 1-ї групи),
приєднаних до системи передачі, розраховується за формулою:
Ц1УП_Пер = Цпр Закуп+ Т Пер + Т УП , грн/МВт∙год,
Цпр Закуп - прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної
енергії постачальником універсальних послуг для постачання малим непобутовим споживачам,
грн/МВт.год;
Т Пер – тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн./МВт.год;
Т УП – тариф на послуги постачальника універсальних послуг, визначений за результатами
проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг, або, якщо конкурс з
визначення постачальника універсальних послуг не відбувся, встановлений НКРЕКП, грн/МВт∙год.

Відповідно до Закону України від 01.09.2020 № 832-IX «Про внесення змін до Прикінцевих та
перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії", та Постанови КМУ від
24.03.2021№483 фіксована ціна застосовується до електричної енергії, що купується у постачальників
універсальних послуг та споживається:
1)

індивідуальними та колективними побутовими споживачами, зокрема:

у гуртожитках, що розраховуються з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим
засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами для задоволення власних
побутових потреб, які не включають професійну та/або господарську діяльність;
у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на технічні цілі (роботу
індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що
належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення
дворів, східців і номерних знаків;
у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах,
кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

гаражно-будівельних

2) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується
для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків,
оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення
побутових потреб внутрішньо переміщених осіб;
3) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії для задоволення комунальнопобутових потреб, а саме:
Класи напруги
1 клас
1 клас
грн./МВт.год грн./МВт.год
(без ПДВ)
(з ПДВ)

На електроенергію, що відпускається:
-для багатоквартирних житлових будинків на
технічні цілі (роботу індивідуальних теплових
пунктів, котелень, ліфтів, насосів та
замковопереговорних пристроїв, що належать
власникам квартир багатоквартирного будинку на
праві спільної власності) та освітлення дворів,
східців і номерних знаків;
- для дачних та дачно-будівельних кооперативів ,
садових товариств, гаражнобудівельних
кооперативів на технічні цілі (роботу насосів) та
освітлення території;
-для юридичних осіб, які є власниками
(балансоутримувачами) майна, що
використовується для компактного поселення
внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних
модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків
відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо),
у частині задоволення власних побутових потреб
внутрішньо переміщених осіб;
-для релігійних організацій в частині споживання
електричної енергії на комунально-побутові
потреби

1400,00

1680,00

Класи напруги
2 клас
2 клас
грн./МВт.год грн./МВт.год
(без ПДВ)
(з ПДВ)

1400,00

1680,00

На засіданні НКРЕКП від 06.01.2021 було прийняту постанову №15 від 06.01.2021 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП», а саме:
- Постанови НКРЕКП від 11.03.2010 року № 218 «Про затвердження тарифів на електричну енергію релігійних
організацій», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 березня 2010 року за № 241/17536 (із змінами);
- Постанови НКРЕКП від 06.06.2017 року № 746 «Про затвердження тарифів на електричну енергію, що
відпускається юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для
компактного поселення внутрішньо переміщених осіб».

