
УТОЧНЕННЯ 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 

наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2022 року 

 
Згідно з частиною шостою статті 63 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон) постачальник універсальних послуг (далі – ПУП) одночасно з 

виконанням обов’язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у 

приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих 

установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачі (далі – ОСП) 

послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії (далі – Послуга).  

Вартість Послуги визначається у відповідні розрахункові періоди як різниця 

між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом, та її вартістю, 

розрахованою за цінами ринку «на добу наперед». Розрахунок вартості Послуги 

здійснюється ПУП відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії. Вартість Послуги затверджується Регулятором. 

Відповідно до глави 13 Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної 

енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26.04.2019 № 641, ПУП протягом двох робочих днів після отримання 

від ОСП акта приймання-передачі, підписаного з його сторони, надає Регулятору 

розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел для затвердження. 

У зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (із змінами), прийнято постанову 

НКРЕКП від 26.04.2022 № 396 «Про особливості визначення обсягу та проведення 

розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими установками приватних 

домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану» (далі – Постанова № 396). 

Купівля електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних 

домогосподарств в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії 

таким приватним домогосподарством, за «зеленим» тарифом, установленим 

НКРЕКП, за договором про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» 

тарифом, та порядок оплати ОСП вартості Послуги ПУП здійснюється із 

урахуванням вимог Постанови № 396. 

Так, деякі ПУП своїми листами надали до НКРЕКП акти приймання-передачі 

та розрахунки розміру вартості Послуги, наданої у грудні 2022 року, а саме: 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 10.01.2023 № 10.2/118) – 140 832,51 грн 

(без ПДВ); 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (лист від 11.01.2023 № 06-1/50) –  

293 285,03 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  (лист 

від 12.01.2023 № 587/05-02-207) – 2 604 467,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 13.01.2023 

№ 2303/DNEP) –  9 706 942,11 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (лист від 13.01.2023 № 147) – 

584 775,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 13.01.2023 № 161) – 385 201,65 грн (без ПДВ); 
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ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (лист від 13.01.2023 № 217/10) –  

3 046 712,75 грн (без ПДВ); 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (лист  

від 17.01.2023 № 01-08/259) – 864 114,97 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 17.01.2023  

№ 25/4/7/23/1577) – 9 521,92 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 18.01.2023 № 001-21/164) –  

3 191 840,25 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 18.01.2023  

№ 27/219) – 317 623,70 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ»  (лист від 18.01.2023 № 429/10) – 3 029 445,62 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» (лист від 18.01.2023 № 321) – 

3 041 506,04 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 19.01.2023 № 0402-199) –  

2 217 384,81 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 19.01.2023 № 111-010) – 569 856,34 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  (лист 

від 25.01.2023 № 293) – 1 303 482,15 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» (лист від 26.01.2023 № 01Е-8/22) – 686 760,38 грн (без 

ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 27.01.2023 № 231/01) – 55 805,68 грн (без ПДВ). 

 

Відповідно до пункту 13.5 глави 13 Порядку сторони корегують акти 

приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел після проведення розрахунків обсягів 

урегулювання у разі надходження оновлених даних від учасників ринку. Після 

підписання ОСП корегованого акта ПУП надає Регулятору кореговану вартість 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел для затвердження. 

Так, ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (листи від 23.01.2023 № 12.1/303 та № 12.1/304) та  

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 17.01.2023 № 907-2023-298 та від 24.01.2023 

№ 907-2023-400) надали до НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел, коригуючі акти до актів приймання-передачі наданих послуг та розрахунки 

вартості Послуги, наданої в грудні 2022 року (ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 3 473 672,70 грн (без ПДВ),  

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» – 834 143,55 грн (без ПДВ). 

 

Ураховуючи зазначене, пропонується затвердити розмір вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2022 року. 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                         Ілля Сідоров 
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УТОЧНЕННЯ 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
   

____________________                            Київ                               №____________ 

 

Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої 

постачальниками універсальних послуг у 

грудні 2022 року 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної 

енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 26 квітня 2019 року № 641, постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 26 квітня 2022 року № 396 «Про особливості визначення обсягу та 

проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими 

установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

Затвердити розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 

постачальниками універсальних послуг у грудні 2022 року: 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»  – 293 285,03 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 9 706 942,11 грн (без 

ПДВ); 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 317 623,70 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» – 686 760,38 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» – 140 832,51 грн (без ПДВ); 
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ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 569 856,34 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» – 3 191 840,25 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» – 584 775,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» –  

1 303 482,15 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 9 521,92 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 3 029 445,62 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»  – 834 143,55 грн (без ПДВ); 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

864 114,97 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

2 604 467,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» – 3 041 506,04 грн (без ПДВ); 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

385 201,65 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» – 3 046 712,75 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 55 805,68 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» – 2 217 384,81 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  

КОМПАНІЯ» – 3 473 672,70 грн (без ПДВ). 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський 



Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 

наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2022 року 

 
Згідно з частиною шостою статті 63 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон) постачальник універсальних послуг (далі – ПУП) одночасно з 

виконанням обов’язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у 

приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих 

установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачі (далі – ОСП) 

послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії (далі – Послуга).  

Вартість Послуги визначається у відповідні розрахункові періоди як різниця 

між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом, та її вартістю, 

розрахованою за цінами ринку «на добу наперед». Розрахунок вартості Послуги 

здійснюється ПУП відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії. Вартість Послуги затверджується Регулятором. 

Відповідно до глави 13 Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної 

енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26.04.2019 № 641, ПУП протягом двох робочих днів після отримання 

від ОСП акта приймання-передачі, підписаного з його сторони, надає Регулятору 

розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел для затвердження. 

У зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (із змінами), прийнято постанову 

НКРЕКП від 26.04.2022 № 396 «Про особливості визначення обсягу та проведення 

розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими установками приватних 

домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану» (далі – Постанова № 396). 

Купівля електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних 

домогосподарств в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії 

таким приватним домогосподарством, за «зеленим» тарифом, установленим 

НКРЕКП, за договором про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» 

тарифом, та порядок оплати ОСП вартості Послуги ПУП здійснюється із 

урахуванням вимог Постанови № 396. 

Так, деякі ПУП своїми листами надали до НКРЕКП акти приймання-передачі 

та розрахунки розміру вартості Послуги, наданої у грудні 2022 року, а саме: 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 10.01.2023 № 10.2/118) – 140 832,51 грн 

(без ПДВ); 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (лист від 11.01.2023 № 06-1/50) –  

293 285,03 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  (лист 

від 12.01.2023 № 587/05-02-207) – 2 604 467,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 13.01.2023 

№ 2303/DNEP) –  9 706 942,11 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (лист від 13.01.2023 № 147) – 

584 775,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 13.01.2023 № 161) – 385 201,65 грн (без ПДВ); 
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ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (лист від 13.01.2023 № 217/10) –  

3 046 712,75 грн (без ПДВ); 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (лист  

від 17.01.2023 № 01-08/259) – 864 114,97 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 17.01.2023  

№ 25/4/7/23/1577) – 9 521,92 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 18.01.2023 № 001-21/164) –  

3 191 840,25 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 18.01.2023  

№ 27/219) – 317 623,70 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ»  (лист від 18.01.2023 № 429/10) – 3 029 445,62 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» (лист від 18.01.2023 № 321) – 

3 041 506,04 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 19.01.2023 № 0402-199) –  

2 217 384,81 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 19.01.2023 № 111-010) – 569 856,34 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  (лист 

від 25.01.2023 № 293) – 1 303 482,15 грн (без ПДВ). 

 

Відповідно до пункту 13.5 глави 13 Порядку сторони корегують акти 

приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел після проведення розрахунків обсягів 

урегулювання у разі надходження оновлених даних від учасників ринку. Після 

підписання ОСП корегованого акта ПУП надає Регулятору кореговану вартість 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел для затвердження. 

Так, ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (листи від 23.01.2023 № 12.1/303 та № 12.1/304) та  

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 17.01.2023 № 907-2023-298 та від 24.01.2023 

№ 907-2023-400) надали до НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел, коригуючі акти до актів приймання-передачі наданих послуг та розрахунки 

вартості Послуги, наданої в грудні 2022 року (ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 3 473 672,70 грн (без ПДВ),  

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» – 834 143,55 грн (без ПДВ). 

 

Ураховуючи зазначене, пропонується затвердити розмір вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2022 року. 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                         Ілля Сідоров 
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ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
   

____________________                            Київ                               №____________ 

 

Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої 

постачальниками універсальних послуг у 

грудні 2022 року 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної 

енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 26 квітня 2019 року № 641, постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 26 квітня 2022 року № 396 «Про особливості визначення обсягу та 

проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими 

установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

Затвердити розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 

постачальниками універсальних послуг у грудні 2022 року: 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»  – 293 285,03 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 9 706 942,11 грн (без 

ПДВ); 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 317 623,70 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» – 140 832,51 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 569 856,34 грн (без ПДВ); 
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ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» – 3 191 840,25 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» – 584 775,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» –  

1 303 482,15 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 9 521,92 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 3 029 445,62 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»  – 834 143,55 грн (без ПДВ); 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

864 114,97 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

2 604 467,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» – 3 041 506,04 грн (без ПДВ); 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

385 201,65 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» – 3 046 712,75 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» – 2 217 384,81 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  

КОМПАНІЯ» – 3 473 672,70 грн (без ПДВ). 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський 


