
АРХІВ ТАРИФІВ 2018 

Роздрібні тарифи на електроенергію по АТ «Хмельницькобленерго» (01.10.2018р. на ІV квартал 2018р.): 

Групи споживачів 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) 

I клас II клас 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Роздрібний тариф для споживачів 1 групи 183,722 220,466 234,996 281,995 

  
Плата за 1 кВт.год ел.ен., коп. (без 

ПДВ) 

Середня закупівельна ціна (Господарські потреби підприємств та 
організацій Міненерго) 

165,654 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за двозонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

Години нічного 
мінімуму 

Інші години доби 

коп/кВтг коп/кВтг 

Роздрібний тариф для споживачів 1 групи 
І 64,303 77,164 248,025 297,630 

ІІ 82,249 98,699 317,245 380,694 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за тризонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

ніч напівпік пік 

коп/кВтг коп/кВтг коп/кВтг 

Роздрібний тариф для споживачів 1 
групи 

І 45,931 55,117 187,396 224,875 330,700 396,840 

ІІ 58,749 70,499 239,696 287,635 422,993 507,592 

 

  



Роздрібні тарифи на електроенергію по АТ «Хмельницькобленерго» (з 01.07.2018р. на ІII квартал 
2018р.): 

Групи споживачів 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) 

I клас II клас 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Роздрібний тариф для споживачів 1 групи 186,446 223,735 236,650 283,980 

  
Плата за 1 кВт.год ел.ен., коп. (без 

ПДВ) 

Середня закупівельна ціна (Господарські потреби підприємств та 
організацій Міненерго) 

168,836 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за двозонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

Години нічного 
мінімуму 

Інші години доби 

коп/кВтг коп/кВтг 

Роздрібний тариф для споживачів 1 групи 
І 65,256 78,307 251,702 302,042 

ІІ 82,828 99,394 319,478 383,374 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за тризонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

ніч напівпік пік 

коп/кВтг коп/кВтг коп/кВтг 

Роздрібний тариф для споживачів 1 
групи 

І 46,612 55,934 190,175 228,210 335,603 402,724 

ІІ 59,163 70,996 241,383 289,660 425,970 511,164 

 

  



Роздрібні тарифи на електроенергію по АТ «Хмельницькобленерго» (з 01.04.2018р. на ІІ квартал 
2018р.): 

Групи споживачів 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) 

I клас II клас 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Роздрібний тариф для споживачів 1 групи 185,726 222,871 235,827 282,992 

  
Плата за 1 кВт.год ел.ен., коп. (без 

ПДВ) 

Середня закупівельна ціна (Господарські потреби підприємств та 
організацій Міненерго) 

168,151 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за двозонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без ПДВ з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Години нічного 
мінімуму 

Інші години доби 

коп/кВтг коп/кВтг 

Роздрібний тариф для споживачів 1 групи 
І 65,004 78,005 250,730 300,876 

ІІ 82,539 99,047 318,366 382,039 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за тризонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

ніч напівпік пік 

коп/кВтг коп/кВтг коп/кВтг 

Роздрібний тариф для споживачів 1 групи 
І 46,432 55,718 189,441 227,329 334,307 401,168 

ІІ 58,957 70,748 240,544 288,653 424,489 509,387 

 

  



Тарифи на електроенергію , що вводяться в дію на березень 2018 р. для споживачів АТ 
«Хмельницькобленерго»: 

Групи споживачів 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) 

I клас II клас 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з приєднаною 
потужністю 750 кВА і більше (I група) 

172,122 206,546 223,869 268,643 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з приєднаною 
потужністю до 750 кВА  (II група) 

172,122 206,546 223,869 268,643 

Електрифікований залізничний транспорт (V група) 172,122 206,546 223,869 268,643 

Електрифікований міський транспорт (VI група) 172,122 206,546 223,869 268,643 

Непромислові споживачі (VII група) 172,122 206,546 223,869 268,643 

Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) 172,122 206,546 223,869 268,643 

  
Плата за 1 кВт.год ел.ен., коп. 

(без ПДВ) 

Середня закупівельна ціна (Господарські потреби підприємств та 
організацій Міненерго) 

155,573 

 

  



Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за двозонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без ПДВ з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Години нічного 
мінімуму 

Інші години доби 

коп/кВтг коп/кВтг 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з 
приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з 
приєднаною потужністю до 750 кВА  (II група) 

Електрифікований залізничний транспорт (Vгрупа) 

Електрифікований міський транспорт (VI група) 

Непромислові споживачі (VII група) 

Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) 

І 60,243 72,292 232,365 278,838 

ІІ 78,354 94,025 302,223 362,668 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за тризонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

ніч напівпік пік 

коп/кВтг коп/кВтг коп/кВтг 

Промисловість та прирівнені до них 
споживачі з приєднаною потужністю 750 
кВА і більше 

Промисловість та прирівнені до них 
споживачі з приєднаною потужністю до 750 
кВА 

Електрифікований залізничний транспорт 

Електрифікований міський транспорт 

Непромислові споживачі 

Сільськогосподарські споживачі-виробники 

І 43,031 51,637 175,564 210,677 309,820 371,784 

ІІ 55,967 67,160 228,346 274,015 402,964 483,557 

 

  



Тарифи на електроенергію , що вводяться в дію на лютий 2018р. для споживачів АТ 
«Хмельницькобленерго»: 

Групи споживачів 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) 

I клас II клас 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з приєднаною 
потужністю 750 кВА і більше (I група) 

172,374 206,849 224,166 268,999 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з приєднаною 
потужністю до 750 кВА  (II група) 

172,374 206,849 224,166 268,999 

Електрифікований залізничний транспорт (V група) 172,374 206,849 224,166 268,999 

Електрифікований міський транспорт (VI група) 172,374 206,849 224,166 268,999 

Непромислові споживачі (VII група) 172,374 206,849 224,166 268,999 

Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) 172,374 206,849 224,166 268,999 

  
Плата за 1 кВт.год ел.ен., коп. 

(без ПДВ) 

Середня закупівельна ціна (Господарські потреби підприємств та 
організацій Міненерго) 

155,812 

 

  



Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за двозонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без ПДВ з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Години нічного 
мінімуму 

Інші години доби 

коп/кВтг коп/кВтг 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з 
приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з 
приєднаною потужністю до 750 кВА  (II група) 

Електрифікований залізничний транспорт (Vгрупа) 

Електрифікований міський транспорт (VI група) 

Непромислові споживачі (VII група) 

Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) 

І 60,331 72,397 232,705 279,246 

ІІ 78,458 94,150 302,624 363,149 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за тризонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

ніч напівпік пік 

коп/кВтг коп/кВтг коп/кВтг 

Промисловість та прирівнені до них 
споживачі з приєднаною потужністю 750 
кВА і більше 

Промисловість та прирівнені до них 
споживачі з приєднаною потужністю до 750 
кВА 

Електрифікований залізничний транспорт 

Електрифікований міський транспорт 

Непромислові споживачі 

Сільськогосподарські споживачі-виробники 

І 43,094 51,713 175,821 210,985 310,273 372,328 

ІІ 56,042 67,250 228,649 274,379 403,499 484,199 

 



Тарифи на електроенергію , що вводяться в дію на січень 2018р. для споживачів АТ 

«Хмельницькобленерго»: 

Групи споживачів 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) 

I клас II клас 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з приєднаною 
потужністю 750 кВА і більше (I група) 

169,482 203,378 218,667 262,400 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з приєднаною 
потужністю до 750 кВА  (II група) 

169,482 203,378 218,667 262,400 

Електрифікований залізничний транспорт (V група) 169,482 203,378 218,667 262,400 

Електрифікований міський транспорт (VI група) 169,482 203,378 218,667 262,400 

Непромислові споживачі (VII група) 169,482 203,378 218,667 262,400 

Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) 169,482 203,378 218,667 262,400 

  
Плата за 1 кВт.год ел.ен., коп. 

(без ПДВ) 

Середня закупівельна ціна (Господарські потреби підприємств та 
організацій Міненерго) 

153,899 

 

  



Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за двозонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без ПДВ з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

Години нічного 
мінімуму 

Інші години доби 

коп/кВтг коп/кВтг 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з 
приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) 

Промисловість та прирівнені до них споживачі з 
приєднаною потужністю до 750 кВА  (II група) 

Електрифікований залізничний транспорт (Vгрупа) 

Електрифікований міський транспорт (VI група) 

Непромислові споживачі (VII група) 

Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) 

І 59,319 71,183 228,801 274,561 

ІІ 76,533 91,840 295,200 354,240 

Розрахунки із споживачами за електричну енергію, яка відпускається за тризонними тарифами, 
диференційованими за періодами часу: 

Групи споживачів Клас 

Плата за 1 кВт.год.ел.ен., (коп.) 

без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 
без 
ПДВ 

з ПДВ 

ніч напівпік пік 

коп/кВтг коп/кВтг коп/кВтг 

Промисловість та прирівнені до них 
споживачі з приєднаною потужністю 750 
кВА і більше 

Промисловість та прирівнені до них 
споживачі з приєднаною потужністю до 750 
кВА 

Електрифікований залізничний транспорт 

Електрифікований міський транспорт 

Непромислові споживачі 

Сільськогосподарські споживачі-виробники 

І 42,371 50,845 172,872 207,446 305,068 366,082 

ІІ 54,667 65,600 223,040 267,648 393,601 472,321 

 

  



ТАРИФИ НА РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ТАРИФИ НА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Відповідно до Постанови НКРЕКП України № 86 від 24.01.2018 р. для ПАТ «Хмельницькобленерго» 

на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно встановлюються: 

1) тарифи на розподіл (передачу) електричної енергії на рівні: 

 для 1 класу напруги – 64,91 грн/мВтг (без ПДВ); 

 для 2 класу напруги – 286,55 грн/мВтг (без ПДВ) ; 

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні: 

 для 1 групи споживачів – 19,91 грн/мВтг (без ПДВ); 

 для 2 групи споживачів – 99,54 грн/мВтг (без ПДВ). 

з 01 квітня 2018 року встановлюються: 

1) тарифи на розподіл (передачу) електричної енергії на рівні: 

 для 1 класу напруги – 70,21 грн/мВтг (без ПДВ); 

 для 2 класу напруги – 316,35 грн/мВтг (без ПДВ) ; 

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні: 

 для 1 групи споживачів – 20,76  грн/мВтг (без ПДВ); 

 для 2 групи споживачів – 103,81 грн/мВтг (без ПДВ). 

з 01 жовтня 2018 року встановлюються: 

1) тарифи на розподіл (передачу) електричної енергії на рівні: 

 для 1 класу напруги – 74,75 грн/мВтг (без ПДВ); 

 для 2 класу напруги – 336,40 грн/мВтг (без ПДВ) ; 

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні: 

 для 1 групи споживачів – 22,41  грн/мВтг (без ПДВ); 

 для 2 групи споживачів – 112,05 грн/мВтг (без ПДВ). 

 


