
грн/МВт·год, 

де  

1,25

*) - функції оператора системи передачі виконує ПРАТ "НЕК Укренерго"

грн/МВт·год, 

де

1,25

 - ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", 

для  споживачів, приєднаних до системи передачі / МСР, приєднаної до системи передачі,  грн/МВт·год.

 - коефіцієнт, який враховує ризики від коливання цін на балансуючому ринку та ринку "на добу наперед";

 - середньозважена фактична ціна електричної енергії на ринку "на добу наперед" за перші 20 днів 

попереднього розрахункового періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його 

офіційному вебсайті в мережі Інтернет не пізніше 25 числа попереднього розрахункового періоду, 

грн/МВт·год;

 - тариф на послуги постачальника "останньої надії", встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год.

 - середньозважена фактична ціна електричної енергії на ринку "на добу наперед" за перші 20 днів 

попереднього розрахункового періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його 

офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше 25 числа попереднього розрахункового періоду, 

грн/МВт·год;

 - тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год;

 - тариф на послуги постачальника "останньої надії", встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год.

Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" 

споживачам приєднаним до системи передачі* / МСР, приєднаної до системи передачі

         Згідно п.2.2 Постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1179 ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

постачальником "останньої надії", для побутових споживачів (крім випадків застосування фіксованих цін на електричну 

енергію за рішенням Кабінету Міністрів України в рамках покладення спеціальних обов’язків на постачальника 

"останньої надії")  та непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі / МСР, приєднаної до системи 

передачі,  розраховується за формулою:

Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" 

споживачам приєднаним до системи розподілу / МСР, приєднаної до системи розподілу

         Згідно п.2.1 Постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1179 ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

постачальником "останньої надії", для побутових споживачів (крім випадків застосування фіксованих цін на електричну 

енергію за рішенням Кабінету Міністрів України в рамках покладення спеціальних обов’язків на постачальника 

"останньої надії") та непобутових споживачів, у тому числі малих непобутових споживачів, приєднаних до системи 

розподілу / МСР, приєднаної до системи розподілу, розраховується за формулою:

 - ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", для 

споживачів приєднаних до системи розподілу / МСР, приєднаної до системи розподілу, грн/МВт·год;

 - коефіцієнт, який враховує ризики від коливання цін на балансуючому ринку та ринку "на добу наперед";

Порядок формування ціни, за якою здійснюється 

постачання електричної енергії споживачам 

постачальником  "останньої надії"

          Ціна електричної енергії формується згідно Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання 

електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», затвердженого Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 

№1179 (зі змінами, затвердженими Постановою НКРЕКП від 20.10.2021 №1822)

          Розрахунок ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої 

надії», та всіх її складових здійснено без врахування податку на додану вартість.
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