
АРХІВ ТАРИФІВ 2019 

Доводимо до Вашого відома, що згідно з Постановою НКРЕКП України № 1914 від 10.09.2019 

р. (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 14.09.2019 р.) з 01.10.2019р. по АТ 

«Хмельницькобленерго» вводяться нові тарифи на розподіл електричної енергії. 

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на рівні: 

- для 1 класу напруги – 89,42 грн/мВтг (без ПДВ); 

- для 2 класу напруги – 629,65 грн/мВтг (без ПДВ).  

 

Доводимо до Вашого відома, що згідно з Постановою НКРЕКП України від 12.07.2019 р. № 

1433 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1847 «Про 

встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «Хмельницкьобленерго» 

(опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 17.07.2019 р.) з 01.08.2019 р. по АТ 

«Хмельницькобленерго» вводяться нові тарифи на розподіл електричної енергії. 

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на рівні: 

- для 1 класу напруги – 90,68 грн/мВтг (без ПДВ); 

- для 2 класу напруги – 640,87 грн/мВтг (без ПДВ). 

 

Доводимо до Вашого відома, що згідно з Постановою НКРЕКП України № 1847 від 

11.12.2018р. (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 19.12.2018 р.) з 01.01.2019 р. по АТ 

«Хмельницькобленерго» вводяться нові тарифи на розподіл електричної енергії. 

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на рівні: 

- для 1 класу напруги – 142,46 грн/мВтг (без ПДВ); 

- для 2 класу напруги – 778,00 грн/мВтг (без ПДВ). 

 

  



Інформація щодо середньомісячної ціни купівлі електричної енергії оператором системи 
розподілу АТ «Хмельницькобленерго» на компенсацію втрат електричної енергії у 2019 
році: 

Період грн./МВт (без ПДВ) грн./МВт (з ПДВ) 

січень 2019 1644,85 1973,82 

лютий 2019 1655,89 1987,07 

березень 2019 1665,04 1998,05 

квітень 2019 1688,48 2026,18 

травень 2019 1644,92 1973,90 

червень 2019 1628,96 1954,75 

 

Середня ціна купівлі електричної енергії на балансуючому ринку: 

Період грн./МВт (без ПДВ) грн./МВт (з ПДВ) 

липень 2019 1937,42 2324,90 

серпень 2019 1824,74 2189,69 

вересень 2019 1736,99 2084,39 

жовтень 2019 1704,72 2045,66 

листопад 2019 1535,10 1842,12 

грудень 2019 1066,78 1280,14 

 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії: 

Розрахунковий період грн./МВт (без ПДВ) Постанова НКРЕКП 

з 1 липня 2019 347,43 Від 07.06.2019 № 954 

з 1 серпня 2019 312,14 Від 12.07.2019  № 1411 

з 1 вересня 2019 116,54 
Від 12.07.2019  № 1411 

(в редакції від 30.08.2019 № 
1781) 

 


