
Додаток

до Комерційної пропозиції №5 від 08.10.2021

до Договору про постачання електричної

 енергії постачальником «останньої надії»

грн/МВт·год, 

Складові ціни (інформаційно):

середньозважена фактична ціна електричної енергії на ринку 

"на добу наперед" за перші 20 днів попереднього 

розрахункового періоду (квітня 2022 року), грн/МВт·год, без 

ПДВ

2 337,71

коефіцієнт, який враховує ризики від коливання цін на 

балансуючому ринку та ринку "на добу наперед" 1,25

тариф на послуги з передачі електричної енергії,  грн/МВт·год, 

без ПДВ 345,64

тариф на послуги постачальника "останньої надії", 

грн/МВт·год, без ПДВ
0,00

Без ПДВ ПДВ Усього

3 267,78 653,56 3 921,34

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

Без ПДВ ПДВ Усього

2 922,14 584,43 3 506,57

      МП

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

постачальником "останньої надії", грн/МВт·год

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

постачальником "останньої надії", грн/МВт·годСпоживачі приєднані до електричних мереж на території ліцензованої 

діяльності оператора системи розподілу / МСР, приєднаної до системи 

розподілу

Споживачі приєднані до системи передачі (ПРАТ "НЕК "Укренерго") / 

МСР, приєднаної до системи передачі

                                        ___________________ Мануйленко О.В. ________________________________________________

Підписи Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК:         СПОЖИВАЧ:

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності 

«Укрінтеренерго»
_______________________________________________

2. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" споживачам 

приєднаних до системи передачі* / МСР, приєднаної до системи передачі

      МП 

__________________________________________________

Заступник директора з питань функціонування ПОН __________________________________________________

Постанова НКРЕКП від 29.03.2022 

№358

визначається та оприлюднюється 

оператором ринку на його офіційному 

вебсайті (https://www.oree.com.ua)

1. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" споживачам 

приєднаних до електричних мереж на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу / МСР, 

приєднаної до системи розподілу

1,25
Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 

№1179

Постанова НКРЕКП від 01.12.2021 

№2454

Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії споживачам 

постачальником "останньої надії" 

на травень 2022 року

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" споживачам приєднаних до 

електричних мереж на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу / МСР, приєднаної до системи 

розподілу, розраховується за формулою:

грн/МВт·год, 

Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" споживачам приєднаних до 

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

ТОН

ТПер

Цф
РДН

ЦОН_Пер = 1,25 ∗ Цф
РДН

+ ТОН

ЦОН = 1,25 ∗ Цф
РДН

+ ТПер + ТОН


