
    Основні принципи формування ціни з 1 липня 2019 року:

 - ціна розраховується на кожен розрахунковий період (каледнарний місяць)

 - ціна формується по кожному класу напруги

Формула ціни: Ц = 1,25 х Црдн + Тпер + Тр + Тон

Складові ціни:

Щодо цін, за якими здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником 

"останньої надії"

1. Зміна порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

споживачам постачальником "останньої надії" з 1 липня 2019 року.

    З 1 липня 2019 року змінився порядок формування ціни, за якою здійснюється постачання 

електричної енергії споживачам постачальником "останньої надії".

    Зміна порядку формування ціни повязана із запровадженням з 1 липня 2019 року нового оптового 

ринку електричної енергії.

1,25 - коефіцієнт, який враховує ризики від коливання цін на балансуючому ринку 

та ринку "на добу на перед".

Црдн - середньозважена ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" за 20 

днів місяця, який передує розрахунковому періоду. У перший місяць дії нового 

оптового ринку електричної енергії (липень 2019 року) Црдн дорівнює оптовій 

ринковій ціні, яка діяла у попередньому місяці (червні 2019 року).

 - ціна включає вартість послуг розподілу електричної енергії та формується для кожного 

оператора системи розподілу (так як у кожного з них свій тариф на послуги розподілу електричної 

енергії)

Тпер - тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлюється НКРЕКП. 

Функції оператора системи передачі виконує ДП "НЕК "Укренерго".

Тон - тариф на послуги постачальника "останньої надії", встановлюється НКРЕКП.    

З 01.10.2019 року тариф переглядатиметься щокварталу.

Тр - тариф на послуги з розподілу електричної енергії. Тариф встановлюється 

НКРЕКП для кожного оператора системи розподілу для кожного класу напруги.

    Ціна застосовується до всіх споживачів постачальника "останньої надії", у тому числі побутових 

споживачів та малих непобутових споживачів.

 - споживач, мережі якого приєднані безпосередньо до системи передачі, послуги з розподілу 

електричної енергії не сплачує



3. Динаміка зміни ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам 

постачальником "останньої надії" з січня по серпень 2019 року

    (для прикладу застосовані ціни на електричну енергію для споживача, мережі якого приєднані до 

електромереж 2-го класу напруги оператора системи розподілу  ПрАТ "Запоріжжяобленерго")

Складові ціни:Ціна:                                               
(грн/мВт*г, без ПДВ)

2. Структура ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам 

постачальником "останньої надії" в липні 2019 року

    (для прикладу застосовані ціни на електричну енергію для споживача, мережі якого приєднані до 

електромереж 2-го класу напруги оператора системи розподілу  ПрАТ "Запоріжжяобленерго")

*) - ціна закупівлі електроенергії в січні-червні зменшена на тариф на послуги передачі 

електричної енергії для приведення ціни закупівлі електроенергії до єдиної бази порівняння.

**) - з липня 2019 року у тариф на послуги з передачі електроенергії включені витрати, які 

повязані з виконанням НЕК Укренерго функцій оператора системи передачі у новому оптовому 

ринку електроенергії.

2 023,03 грн/МВт.год.                                  
(1618,42 х 1,25)

Ціна закупівлі електричної енергії  на 
оптовому ринку з урахуванням 
коефіцієнту покриття ризику 

коливання цін на балансуючому ринку 
та ринку "на добу на перед"

347,43 грн/МВт·год        
Тариф на послуги з 

передачі електричної 
енергії

525,03 грн/МВт·год          
Тариф на послуги з 

розподілу електричної 
енергії

486,06 грн/МВт·год    
Тариф на послуги 
постачальника 

"останньої надії"

60% 10% 16% 14%

3 381,55 грн/МВт·год                                                                                                         

(без урахування ПДВ)

2 629,51 3 381,55 3 248,80

Січень-
червень

Липень Серпень

1547,39 1 618,42 1 630,60

Січень-
червень

Липень Серпень

Ціна закупівлі електроенергії, грн/мВт*г (без ПДВ)

525,03 525,03 412,35

Січень-
червень

Липень Серпень

Тариф на послуги з розподілу, грн/мВт*г (без ПДВ)

71,03

347,43 312,14

Січень-
червень

Липень Серпень

Тариф на послуги з передачі, грн/мВт*г (без ПДВ)

486,06 486,06 486,06

Січень-
червень

Липень Серпень

Тариф на послуги ПОН, грн/мВт*г (без ПДВ)

*

-4%

+29%

+1%

-21%

-10%

+4,5%

у 5 разів **



Фактори, які вплинули на зміну ціни

1. В липні порівняно з січнем - червнем (+29%):

2. В серпні порівняно з липнем (-4%):

 - здорожчення ціни закупівлі електроенергії на оптовому ринку електроенергії на 1%

 - зменшення тарифу на послуги з розподілу е/е на 21%

 - зменшення тарифу на послуги з передачі е/е на 10%

 - зміна порядку формування ціни, а саме застосування підвищуючого коефійцієнту покриття ризику 

коливання цін на балансуючому ринку та ринку "на добу на перед" (1,25) до ціни закупівлі електроенергії

 - включення до ціни тарифу на послуги з передачі електричної енергії (у січні - червні входив до складу ціни 

закупівлі електроенергії на оптовому ринку)


