
ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника «останньої надії»» 
 

Постановою Кабінету Міністрів від 16 березня 2022 року № 299 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483» (далі – 

постанова КМУ № 299) внесено зміни до Положення про покладення спеціальних 

обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії у частині забезпечення 

безперебійного функціонування постачальника «останньої надії». 

Так, відповідно до пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України  

від 05 червня 2019 року № 483 «Про затвердження Положення про покладення 

спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» 

на період надання постачальником «останньої надії» оператору системи передачі 

послуги із забезпечення безперебійного функціонування постачальника «останньої 

надії» тариф на послуги постачальника «останньої надії» визначається Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, на нульовому рівні. 

Пунктом 2 постанови КМУ № 299 рекомендовано НКРЕКП погодити кошторис 

витрат ДПЗД «Укрінтеренерго» на провадження ним операційної діяльності на 

виконання функції постачальника «останньої надії» та довести до відома оператора 

системи передачі. 

Слід зазначити, що встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої 

надії» на нульовому рівні має відбуватися одночасно із погодженням кошторису витрат 

ДПЗД «Укрінтеренерго» на провадження ним операційної діяльності на виконання 

функції постачальника «останньої надії». 

Доопрацьований скоригований кошторис витрат ДПЗД «Укрінтеренерго» 

на провадження ним операційної діяльності на виконання функції постачальника 

«останньої надії» разом з додатковими матеріалами був наданий до НКРЕКП листом 

ДПЗД «Укрінтеренерго» від 29 березня 2022 року № 44/01-175. 

Разом з цим, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 

хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, дотримання деяких організаційних процедур, 

передбачених статтею 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», є неможливим. 

Ураховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики 

пропонує прийняти розроблений проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу 

на послуги постачальника «останньої надії»», що додається. 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері енергетики        А. Огньов 



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
         
 2 2 . 1 2 . 2 0 2 1                                                                       

____________                                                                            № ____________ 
Київ 

 
 
Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника «останньої надії»  
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  
«Про ринок електричної енергії», постанови Кабінету Міністрів України від 
05 червня 2019 року № 483 «Про затвердження Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
електричної енергії» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
16 березня 2022 року № 299), Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Установити тариф на послуги постачальника «останньої надії» на  
рівні 0,00 грн/МВт∙год. 

 
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2022 року та діє до 

31 грудня 2022 року. 
 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 


