
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 січні 2023 року 

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

енергії» 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. 

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

та розрахунки розміру вартості Послуги, наданої у січні 2023 року, а саме: 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 08.02.2023 № 260-010) – 745 334,18 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (лист від 13.02.2023 № 4894) – 

930 610,77 грн (без ПДВ); 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 13.02.2023 № 454) – 683 322,42 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 14.02.2023 № 10.2/860) – 295 061,10 грн 

(без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 14.02.2023  

№ 25/4/7/23/4637) – 18 355,77 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (лист від 14.02.2023 № 481/10) –  

4 231 694,69 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  (лист 

від 15.02.2023 № 577) – 1 524 359,92 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ»  (лист від 15.02.2023 № 706/10) – 3 527 291,49 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» (лист від 15.02.2023 № 01Е-8/37) – 1 776 813,23 грн (без 

ПДВ); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 15.02.2023 

№ 6041/DNEP) –  14 487 852,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» (лист від 15.02.2023 № 700) – 

4 188 583,33 грн (без ПДВ); 
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ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 16.02.2023 № 01-15/1314) –  

1 479 068,15 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 17.02.2023 № 577-2/02В-2023) –  

907 778,51 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 20.02.2023 № 0402-357) –  

3 479 796,03 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (лист від 20.02.2023 № 06-1/309) –  

735 365,69 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 21.02.2023 № 236/02) – 152 646,94 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  (лист 

від 23.02.2023 № 587/05-02-771) – 2 910 511,54 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (лист від 24.02.2023 № 1.06-1488) – 1 856 995,61 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 «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 16.02.2023 № 001-21/399 

та від 21.02.2023 № 01-21/738), ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 

(листи від 15.02.2023 № 27/860 та від 22.02.2023 № 27/1007),  

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (листи  

від 15.02.2023 № 01-08/532 та від 22.02.2023 № 01-08/583),  

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 14.02.2023 № 907-2023-646 та від 24.02.2023 

№ 907-2023-819) та ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (листи від 21.02.2023 № 12.1/598 та від 24.02.2023 № 12.1/636) 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 у 

січні 2023 року (ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» – 4 027 370,62 грн (без ПДВ), 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 490 037,63 грн (без ПДВ),  

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

1 237 889,27 грн (без ПДВ), ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» – 1 639 475,07 грн (без 

ПДВ), ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

4 949 147,80 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 січні 2023 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 

січні 2023 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, 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 січні 2023 року: 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»  – 735 365,69 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 14 487 852,09 грн (без 

ПДВ); 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 490 037,63 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»  – 1 856 995,61 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» – 1 776 813,23 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» – 295 061,10 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 745 334,18 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» – 4 027 370,62 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» – 930 610,77 грн (без ПДВ); 
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ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» –  

1 524 359,92 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 18 355,77 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 3 527 291,49 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»  – 1 639 475,07 грн (без ПДВ); 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

1 237 889,27 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

2 910 511,54 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» – 4 188 583,33 грн (без ПДВ); 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

683 322,42 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» – 4 231 694,69 грн (без ПДВ); 

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» – 1 479 068,15 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 152 646,94 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» – 3 479 796,03 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» – 907 778,51 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  

КОМПАНІЯ» – 4 949 147,80 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 січні 2023 року 

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

енергії» 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. 

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

та розрахунки розміру вартості Послуги, наданої у січні 2023 року, а саме: 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 08.02.2023 № 260-010) – 745 334,18 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (лист від 13.02.2023 № 4894) – 

930 610,77 грн (без ПДВ); 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 13.02.2023 № 454) – 683 322,42 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 14.02.2023 № 10.2/860) – 295 061,10 грн 

(без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 14.02.2023  

№ 25/4/7/23/4637) – 18 355,77 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (лист від 14.02.2023 № 481/10) –  

4 231 694,69 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 14.02.2023 № 907-2023-646) –  

1 639 464,45 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  (лист 

від 15.02.2023 № 577) – 1 524 359,92 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ»  (лист від 15.02.2023 № 706/10) – 3 527 291,49 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» (лист від 15.02.2023 № 01Е-8/37) – 1 776 813,23 грн (без 

ПДВ); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 15.02.2023 

№ 6041/DNEP) –  14 487 852,09 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» (лист від 15.02.2023 № 700) – 

4 188 583,33 грн (без ПДВ); 
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ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 16.02.2023 № 01-15/1314) –  

1 479 068,15 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 17.02.2023 № 577-2/02В-2023) –  

907 778,51 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 20.02.2023 № 0402-357) –  

3 479 796,03 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (лист від 20.02.2023 № 06-1/309) –  

735 365,69 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 21.02.2023 № 236/01) – 152 646,94 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 21.02.2023 № 12.1/598) – 4 955 517,62 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 «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 16.02.2023 № 001-21/399 

та від 21.02.2023 № 01-21/738) та ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 

(листи від 15.02.2023 № 27/860 та від 22.02.2023 № 27/1007) 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 у січні 2023 року 

(ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» – 4 027 370,62 грн (без ПДВ),  

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 490 037,63 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 січні 2023 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 

січні 2023 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, 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 січні 2023 року: 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»  – 735 365,69 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 14 487 852,09 грн (без 

ПДВ); 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 490 037,63 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» – 1 776 813,23 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» – 295 061,10 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 745 334,18 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» – 4 027 370,62 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» – 930 610,77 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» –  

1 524 359,92 грн (без ПДВ); 
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ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 18 355,77 грн (без ПДВ); 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 3 527 291,49 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»  – 1 639 464,45 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» – 4 188 583,33 грн (без ПДВ); 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

683 322,42 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» – 4 231 694,69 грн (без ПДВ); 

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» – 1 479 068,15 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 152 646,94 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» – 3 479 796,03 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» – 907 778,51 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  

КОМПАНІЯ» – 4 955 517,62 грн (без ПДВ). 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський 


