
Інформація
ПАТ “Закарпаттяобленерго”

про введення з 01. 03. 2014 р. роздрібних тарифів
на електричну енергію

Згідно  з  “Умовами  та  правилами  здійснення  підприємницької  діяльності  з  постачання
електричної  енергії  за  регульованим тарифом”,  ПАТ “Закарпаттяобленерго”  інформує споживачів  про
введення  з  01.03.2014  р.  роздрібних  тарифів  на  електричну  енергію,  які  розраховані  відповідно  до
Постанови Національної комісії, що здійснює державне  регулювання в сфері енергетики (НКРЕ) № 47 та
затверджені Постановою  НКРЕ № 159 від  24.02.2014 року. 

Роздрібні тарифи для споживачів електричної енергії (без ПДВ)

І клас
на
пр
уг
и

ІІ клас
напруги

1.
Промислові та прирівнені до них споживачі з приєднаною 
потужністю 750 кВА і більше (група І), коп./кВт год 81,11 103,24

2.
Промислові та прирівнені до них споживачі з приєднаною 
потужністю до 750 кВА (група ІІ), коп./кВт год 81,11 103,24

3.
Електрифікований залізничний транспорт (група V),   
коп./кВт год 81,11 103,24

4. Непромислові споживачі (група VII), коп./кВт год 81,11 103,24
5.

Сільськогосподарські споживачі – виробники (група IV), 
коп./кВт год 81,11 103,24

6.
Плата за перевищення договірної величини потужності 
згідно Постанови НКРЕ № 784 від 11.06.99 р., грн./кВт 13,26

7.
Для тризонних тарифів диференційованих за періодами 
часу встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова 
НКРЕ № 1262 від 04.11.2009 р.):

 нічний період (з 23 год до 6 год); 0,35
 напівпіковий період (з 6 год до 8 год; з 10 год до 18 год; 

з 22 год до 23 год);
1,02

 піковий період (з 8 год до 10 год; з 18 год до 22 год) 1,68

8.
Для двозонних тарифів диференційованих за періодами 
часу  встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова 

НКРЕ № 1262 від 04.11.2009 р.)*:
 нічний період (з 23 год до 7 год);             0,4
 денний період (з 7 год до 23 год);             1,5

*  Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом множення встановленого роздрібного 
тарифу, для споживачів відповідного класу напруги, на відповідний тарифний коефіцієнт

Роздрібні тарифи розраховані на підставі вихідних даних:

Середня закупівельна ціна на розрахунковий період, гривні за 1 МВт год 783,66

Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії 
- відносні одиниці,  ( 1 клас напруги -35 кВ та вище)

0,0620
Постанова НКРЕ від 
13.06.2013 р. № 686

Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії 
– відносні одиниці  ( ІІ клас напруги – менше 35 кВ )

0,1800
Постанова НКРЕ від 
13.06.2013р.. № 686

Тариф на передачу електричної енергії (І клас напруги 35 – 110 кВ), грн./МВт год 28,86
Постанова НКРЕ від 
19.12.2013 р.№ 1642

Тариф на передачу електричної енергії (ІІ клас напруги 0,4 – 10 кВ), грн./МВт год 162,28
Постанова НКРЕ від 
19.12.2013 р.№ 1642

Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 1 групи, грн./МВт год 11,94
Постанова НКРЕ від 
19.12.2013 р.№ 1642

Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 2 групи, грн./МВт год 59,72
Постанова НКРЕ від 
19.12.2013 р.№1642

Примітка: У зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України № 1274-XVI від 03.12.99 р. “Про внесення змін до
Закону України “Про податок на додану вартість”, починаючи з 1 січня 2000 року продаж електроенергії
оподатковується податком на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20 %.
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