
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

інформує про ціни на універсальні послуги  

на 1 квартал 2019 р. 

 

Ціни на I квартал 2019 року для споживачів 1-ої групи (малих непобутових 

споживачів) у Одеської області (крім населення) розраховані згідно п.3.2 

Порядку формування цін на універсальні послуги, затверджені постановою 

НКРЕКП від 05.10.2018р. №1177, становлять:  

 

№ 

пп 
Споживачі   

Класи напруги 

1 клас  

коп.  

за 1 кВт*год 

2 клас 

   коп.  

за 1 

кВт*год 

Без ПДВ Без ПДВ 

1 
Малі непобутові споживачі, які приєднані  до мереж 

АТ «Одесаобленерго» 
187,556 238,412 

2 
Малі непобутові споживачі , які приєднані  до мереж 

АТ "УКРЗАЛИЗНИЦЯ" 
187,915 222,446 

3 

Малі непобутові споживачі , які приєднані  до мереж 

оператора системи передачі електричної енергії (ДП 

«НЕК «Укренерго») 

176,102 176,102 

 

Тариф, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій 
1
, 

юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для 

компактного поселення внутрішньо переміщених осіб 
2 

 споживачів за класами  напруги 

розраховані без врахування податку на додану вартість: 

 

 
1 клас 

напруги 

2 клас 

напруги 

На електричну енергію, що відпускається на комунально-

побутові потреби релігійних організацій , юридичні особи, які 

є власниками (балансоутримувачами) майна, що 

використовується для компактного поселення внутрішньо 

переміщених осіб 
 
 коп./кВт*год.  

140,00 140,00 

1 
Відповідно до п. 1 постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 24.03.2010 р. за № 241/17536  на період з 01 березня 2017 року р. із змінами і доповненнями 
2 

Постанова НКРЕКП  від 06.06.2017 № 746, «Про затвердження тарифів на електричну енергію, що 

відпускається юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для 

компактного поселення внутрішньо переміщених осіб». 

 

 

Складові цін  Постанови  

Прогнозована оптова ринкова ціна на 

електроенергію (грн./МВт.год) 
1 618,42 

НКРЕКП України № 1906 

від 14.12.2018р. 

Прогнозована середня закупівельна ціна 

(грн./МВт.год) 
1 704,79 

НКРЕКП від 05.10.2018 

№1177 

Тариф на універсальні послуги ТОВ 

«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», 

грн/МВт∙год (без ПДВ) 

56,23 

НКРЕКП України № 1906 

від 14.12.2018р. 



Тарифи на послуги з розподілу електричної 

енергії АТ «Одесаобленерго» 1 клас 

(грн./МВт.год) 
114,54 

НКРЕКП України № 1839 

від 11.12.2018р.       

 

Тарифи на послуги з розподілу електричної 

енергії АТ «Одесаобленерго» 2 клас 

(грн./МВт.год)  
623,10 

НКРЕКП України № 1839 

від 11.12.2018р.       

 

Тарифи на послуги з розподілу електричної 

енергії АТ "УКРЗАЛИЗНИЦЯ"  1 клас 

(грн./МВт.год) 
118,13 

НКРЕКП України № 1855 

від 11.12.2018р. 

Тарифи на послуги з розподілу електричної 

енергії  АТ "УКРЗАЛИЗНИЦЯ"  2 клас 

(грн./МВт.год) 
463,44 

НКРЕКП України № 1855 

від 11.12.2018р. 

Прогнозована усереднена ціна закупівлі 

електричної енергії, виробленої об’єктами 

електроенергетики (генеруючими 

установками) приватних домогосподарств 

5787,37 

Постанова НКРЕКП №556 

від 26.06.18р.  

Коефіцієнт, що враховує графік споживання 

електричної енергії населенням 
1,05 

НКРЕКП від 05.10.2018 

№1177 

 

 
 

   

 

 


