
Групи споживачів

Класи напруги:

2 клас (до 27,5 кВ)         коп./кВт∙год

Без ПДВ ПДВ ВСЬОГО Без ПДВ ПДВ ВСЬОГО

1 158,469 31,694 190,163 199,968 39,994 239,962

2 158,469 31,694 190,163 199,968 39,994 239,962

3 Електрифікований залізничний транспорт 158,469 31,694 190,163 199,968 39,994 239,962

4 Непромислові споживачі 158,469 31,694 190,163 199,968 39,994 239,962

5 Сільськогосподарські споживачі-виробники 158,469 31,694 190,163 199,968 39,994 239,962

6. Зовнішнє освітлення населених пунктів 158,469 31,694 190,163 199,968 39,994 239,962

7. Комунально-побутові потреби релігійних організацій 140,000 28,000 168,000

8. 13,260

Період часу нічний денний напівпіковий піковий

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу

 тарифні коефіцієнти 0,35 1,8 - -
тривалість періоду, годин 8 16 - -

- -

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу

 тарифні коефіцієнти. 0,25  - 1,02 1,8
тривалість періоду, годин 7  - 11 6

-

 Розрахунок роздрібних тарифів здійснено на підставі даних, затверджених відповідними постановами НКРЕ та НКРЕКП, а саме:

1442,50** Розрахована  згідно пост.НКРЕКП від 19.11.2015 р. № 2810

0,0505 Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292

0,1212 Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292

45,27 Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 р. № 2195

250,74 Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 р. № 2195

20,20 Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 р. № 2195

100,98 Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 р. № 2195

ПрАТ “Закарпаттяобленерго”
інформує про введення з 01.07.2017 роздрібних тарифів 

на електричну енергію

        Відповідно до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 
13.06.1996 № 15/1, ПрАТ ’’Закарпаттяобленерго’’ інформує споживачів (крім населення) про введення з 01.07.2017 року  роздрібних тарифів, які розраховані відповідно до 
Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01  червня 2011 року № 869, Тимчасової методики 
розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання 
електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06 травня 1998 року № 564,  які становлять:

№ 
п/п

1 клас (27,5 кВ та вище),  
коп./кВт∙год

Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною 
потужністю 750 кВА і більше

Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною 
потужністю до 750 кВА

Плата за перевищення договірної величини потужності згідно 
постанови НКРЕ від 11.06. 1999 р. № 784, грн./кВт.

         Згідно з факсограмою ДП «НЕК «Укренерго» від 08.12.2016 № 03/03/13844 та постановою НКРЕ від 20.12.2001 № 1241 (зі змінами),  для  визначення меж тарифних зон та 
рівня ставок тарифів, диференційованих  за  періодами  часу, встановлюються  такі  тарифні  коефіцієнти:

межі тарифних зон у  ЛИПНІ  2017р.
2300-700 7.00-2300

межі  тарифних  зон  у    ЛИПНІ   2017  р. 2400-700
700-800; 

1100-2000; 
2300-2400

800-1100; 
2000-2300

Примітка:  ставка  тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом множення встановленого роздрібного тарифу, для споживачів відповідного класу напруги, на 
відповідний тарифний коєфіцієнт.

 Середня закупівельна ціна на розрахунковий період, 
гривні за 1 МВт∙год

Економічний  коефіцієнт нормативних технологічних 
витрат електроенергії в електричних мережах - відносні 
одиниці           (1 клас напруги- 35 кВ та вище)

Економічний  коефіцієнт нормативних технологічних 
витрат електроенергії в електричних мережах  - відносні 
одиниці            (2 клас напруги - менше 35 кВ)

Тариф на передачу електричної енергії               (1 клас 
напруги 35-110 кВ), грн/МВт∙год

Тариф на передачу електричної енергії               (2 клас  
напруги 0,4-10 кВ), грн/МВт∙год

Тариф на постачання електричної енергії  для споживачів 1 
групи, грн/МВт∙год

Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 2 
групи, грн/МВт∙год

** застосовується для проведення розрахунків у  липні 2017 року за перетікання реактивної енергії
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