
11 січня 2021

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» інформує
про ціни на універсальні послуги на лютий 2021
року
Ціни для малих непобутових споживачів на лютий 2021 року розраховано ТОВ «ЧОЕК» відповідно до
постанови НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177 «Про затвердження Порядку формування цін на
універсальні послуги» (із змінами), з урахуванням Закону України «Про ринок електричної енергії»
від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правил роздрібного ринку електричної енергії:

Ц j1УП = Цпр 
Закуп  +Т Пер+ Т Рj+ ТУП ,

Цпр 
Закуп  - прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії  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 відповідному класі напруги, встановлений
постановою НКРЕКП, грн/МВтгод. Визначається залежно від тарифу оператора системи розподілу, з
яким у Споживача буде укладений договір про надання послуг з розподілу електроенергії;

ТУП – тариф на послуги постачальника універсальних послуг, встановлений НКРЕКП,  грн./МВт.год.

ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» здійснює постачання електроенергії
побутовим та малим непобутовим споживачам, які приєднані до розподільчих мереж  АТ
«Чернівціобленерго», АТ «Укрзалізниця» та АТ «Прикарпаттяобленерго», розташованих на території
Чернівецької області.

Малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну
енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з
договірною потужністю до 50 кВт.

 

Для споживачів універсальної послуги, електрозабезпечення яких здійснюється від
мереж                          АТ «Чернівціобленерго»:

Найменування Позначення Одиниця
виміру без ПДВ з ПДВ Примітки

Прогнозована ціна
закупівлі електричної
енергії  на ринках
електричної енергії

Цпр 
Закуп грн/кВт·год 1,63061 1,95673  

Тариф на розподіл
електричної енергії АТ
"Чернівціобленерго"

 
Постанова НКРЕКП
від 09.12.2020       
№23831 клас Т Р1 грн/кВт·год 0,10871 0,13045

2 клас Т Р2 грн/кВт·год 0,99184 1,19021



Тариф на послуги
постачальника
універсальних послуг
ТОВ "ЧОЕК"

Т уп грн/кВт·год 0,07069 0,08483 Постанова НКРЕКП
від 02.12.2020         
№ 2303

Тариф на послуги з
передачі електричної
енергії ПРАТ «НЕК
«УКРЕНЕРГО»

Т Пер грн/кВт·год 0,29393 0,35272
Постанова НКРЕКП
від 09.12.2020 
№ 2353

Ціна на універсальну
послугу  для малих
непобутових споживачів
(споживачів І-ї групи) 1
класу напруги

Ц 1УП грн/ кВт·год 2,10394 2,52473  

Ціна на універсальну
послугу  для малих
непобутових споживачів
(споживачів І-ї групи) 2
класу напруги

Ц 1УП грн/ кВт·год 2,98707 3,58448  

 

 

 

 

Для споживачів універсальної послуги, електрозабезпечення яких здійснюється від
мереж                       АТ «Укрзалізниця»:

Найменування Позначення Одиниця
виміру без ПДВ з ПДВ Примітки

Прогнозована ціна
закупівлі електричної
енергії  на ринках
електричної енергії

Цпр 
Закуп грн/кВт·год 1,63061 1,95673  

Тариф на розподіл
електричної енергії АТ
"Укрзалізниця"

  
Постанова НКРЕКП
від 09.12.2020         
№ 23611 клас Т Р1 грн/кВт·год 0,19282 0,23138

2 клас Т Р2 грн/кВт·год 0,90744 1,08893

Тариф на послуги
постачальника
універсальних послуг
ТОВ "ЧОЕК"

Т уп грн/кВт·год 0,07069 0,08483
Постанова НКРЕКП
від 02.12.2020         
№ 2303

Тариф на послуги з
передачі електричної
енергії ПРАТ «НЕК
«УКРЕНЕРГО»

Т Пер грн/кВт·год 0,29393 0,35272
Постанова НКРЕКП
від 09.12.2020 
№ 2353

Ціна на універсальну
послугу  для малих не
побутових споживачів

Ц 1УП грн/кВт·год 2,18805 2,62566  



(споживачів І групи) 1
класу напруги
Ціна на універсальну
послугу  для малих не
побутових споживачів
(споживачів І групи) 2
класу напруги

Ц 1УП грн/кВт·год 2,90267 3,48320  

 

Для споживачів універсальної послуги, електрозабезпечення яких здійснюється від мереж АТ
«Прикарпаттяобленерго»:

Найменування Позначення Одиниця
виміру без ПДВ з ПДВ Примітки

Прогнозована ціна закупівлі
електричної енергії  на ринках
електричної енергії

Цпр 
Закуп грн/

кВт·год 1,63061 1,95673  

Тариф на розподіл електричної
енергії АТ "Прикарпаттяобленерго"  

Постанова
НКРЕКП від
09.12.2020          
№ 2375

1 клас Т Р1 грн/
кВт•год 0,16559 0,19871

2 клас Т Р2 грн/
кВт•год 1,27622 1,53146

Тариф на послуги постачальника
універсальних послуг ТОВ "ЧОЕК" Т уп грн/

кВт•год 0,07069 0,08483

Постанова
НКРЕКП від
02.12.2020         
№ 2303

Тариф на послуги з передачі
електричної енергії ПРАТ «НЕК
«УКРЕНЕРГО»

Т Пер грн/
кВт•год 0,29393 0,35272

Постанова
НКРЕКП від
09.12.2020 
№ 2353

Ціна на універсальну послугу  для
малих не побутових споживачів
(споживачів І групи) 1 класу напруги

Ц 1УП грн/
кВт•год 2,16082 2,59298  

Ціна на універсальну послугу  для
малих не побутових споживачів
(споживачів І групи) 2 класу напруги

Ц 1УП грн/
кВт•год 3,27145 3,92574  

 

Примітка:

 

Фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів   відповідають постанові  Кабінету
Міністрів України від 28.12.2020 р.  № 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483» та п.13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про ринок електричної енергії».  

Постанова НКРЕКП від 26.02.2015р. № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що
відпускається населенню», постанова НКРЕ від 11.03.2010 № 218 «Про затвердження тарифів на
електричну енергію релігійних організацій»,  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» втратили чинність відповідно до Постанови НКРЕКП від
06.01.2021 № 15.

З ПОВАГОЮ ДО СПОЖИВАЧІВ ТА НАДІЄЮ НА СВОЄЧАСНУ СПЛАТУ ЗА СПОЖИТУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, АДМІНІСТРАЦІЯ ТОВ «ЧОЕК»


