
Відповідно до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1177 (із змінами, внесеними постановою 

НКРЕКП від 30.10.2020 р. № 1968) ТОВ «Хмельницькенергозбут» інформує споживачів 

електричної енергії про встановлення ціни на універсальні послуги з постачання 

електричної енергії на грудень місяць 2020 року: 

Категорії споживачів 

коп/кВт.год 

1 клас 2 клас 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

Ціна на універсальні послуги для малих 

непобутових споживачів (споживачів 1-ї 

групи), 
 

які приєднані до розподільчих мереж АТ 

«Хмельницькобленерго» 
201,423 241,708 274,496 329,395 

які приєднані до розподільчих мереж АТ 

«Укрзалізниця» 
202,859 243,431 256,231 307,477 

які приєднані до розподільчих мереж АТ 

«Житомиробленерго» 
202,643 243,172 274,781 329,737 

Розрахунок ціни на універсальні послуги здійснено на підставі даних, затверджених 

відповідними постановами НКРЕКП, а саме: 

Прогнозована середня закупівельна ціна на 

електричну енергію на грудень 2020 року 
1429,75 

(грн/МВт∙год) 

Розрахована згідно з 

постановою НКРЕКП  

від 05.10.2018р. № 1177 

(зі змінами) 

Тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг 
111,88 

(грн/МВт∙год)  

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019р. № 2722 

(зі змінами) 

Тариф на послуги з розподілу електричної 

енергії 

АТ «Хмельницькобленерго» 

1 клас напруги 

2 клас напруги 

  

(грн/МВт∙год)  

 

159,84 

890,57 

Постанова НКРЕКП 

від 11.07.2020 № 1351 

Тариф на послуги з розподілу електричної 

енергії  

АТ «Укрзалізниця» 

1 клас напруги 

2 клас напруги 

 

(грн/МВт∙год)  

 

174,20  

707,92 

Постанова НКРЕКП 

від 11.07.2020 № 1358 

Тариф на послуги з розподілу електричної 

енергії  

АТ «Житомиробленерго» 

1 клас напруги 

2 клас напруги 

 

(грн/МВт∙год) 

 

172,04  

893,42 

Постанова НКРЕКП 

від 11.07.2020 № 1335  

Тариф на послуги з передачі електричної енергії 

ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 
312,76 

(грн/МВт∙год) 

Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2019р. № 2668 

(зі змінами)  

ТОВ «Хмельницькенергозбут» додатково інформує, що у зв’язку із набранням 

чинності з 31.10.2020 р. постанови НКРЕКП від 30.10.2020 р. № 1968 «Про затвердження 

Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги», з грудня місяця 2020 року ціни 

на універсальні послуги для малих непобутових споживачів розраховуватимуться щомісячно 

у зв‘язку із значним коливанням цін на ринках електричної енергії. 


