
ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо прийняття постанови НКРЕКП 

«Про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії» 
на II квартал 2023 року» 

 
 

Відповідно до пунктів 6 та 7 частини третьої статті 6 Закону України 
«Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до повноважень НКРЕКП на 
ринку електричної енергії належить, зокрема затвердження методики 
розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника «останньої надії» 
та встановлення ціни (тарифу) на послуги постачальника «останньої надії» 
у випадку, передбаченому статтею 64 Закону. 

Згідно з положеннями частини п’ятої статті 64 Закону, ціна (тариф) на 
послуги постачальника «останньої надії» визначається за результатами 
конкурсу. 

У разі якщо конкурс на визначення постачальника «останньої надії» не 
відбувся, ціна (тариф) на послуги тимчасово призначеного постачальника 
«останньої надії» встановлюється НКРЕКП згідно із затвердженою нею 
методикою та має враховувати економічно обґрунтовані витрати, пов’язані з 
особливим режимом роботи та ризиками від провадження діяльності 
постачальника «останньої надії», а також норму прибутку з урахуванням 
особливостей діяльності такого електропостачальника. 

Слід зазначити, що на сьогодні конкурс із визначення постачальника 
«останньої надії» не проведено. 

На виконання пункту 6 частини третьої статті 6 Закону НКРЕКП 
постановою від 05 жовтня 2018 року № 1178 затверджено Методику 
розрахунку тарифу на послуги постачальника «останньої надії» (далі – 
Методика), яка визначає процедуру та механізм формування тарифу на 
послуги постачальника «останньої надії», якщо конкурс з визначення 
постачальника «останньої надії» не відбувся. 

Главою 2 Методики визначено порядок розрахунку тарифу на послуги 
постачальника «останньої надії» на розрахунковий період. При цьому, 
розрахунковим періодом є період тривалістю календарний квартал, на який 
здійснюються розрахунки тарифу на послуги постачальника «останньої 
надії». 

Тариф на послуги постачальника «останньої надії» на розрахунковий 
період розраховується та встановлюється НКРЕКП на підставі даних щодо 
фактичних цін на електричну енергію на ринку «на добу наперед» за перші 
2 місяці базового періоду, які визначаються ДП «Оператор ринку» та 
оприлюднюються на його офіційному вебсайті протягом перших 5 днів 
останнього місяця базового періоду. 

 

Так, ДП «Оператор ринку» на його офіційному вебсайті 
https://www.oree.com.ua/ оприлюднено складові для розрахунку тарифу на 
послуги постачальника «останньої надії» на II квартал 2023 року, розраховані 
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відповідно до глави 2 Методики. 
Рівень тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на II квартал 

2023 року, розрахований відповідно до пункту 2.2 глави 2 Методики, 
становить 518,20 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість) 
(збільшення на 0,2 % від рівня тарифу попереднього розрахункового 
кварталу 517,04 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість)). 

Водночас, згідно з положеннями Методики, якщо тариф на послуги 
постачальника «останньої надії» на розрахунковий період перевищує 
п’ятикратний розмір середньоарифметичного значення тарифів на послуги 
постачальників універсальних послуг (далі – ПУП), встановлених відповідно 
до Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних 
послуг, затвердженої постановою НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року № 1176, 
або визначених за результатами проведення конкурсу з визначення ПУП, 
станом на перше число розрахункового періоду, тариф на послуги 
постачальника «останньої надії» на розрахунковий період встановлюється на 
рівні п’ятикратного розміру середньоарифметичного значення тарифів на 
послуги ПУП станом на перше число розрахункового періоду. 

Рівень п’ятикратного розміру середньоарифметичного значення 
тарифів на послуги ПУП з 01 квітня 2023 року складає  
118,25 * 5 = 591,25 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). 

Отже, розрахований тариф на послуги постачальника «останньої надії» 
на розрахунковий період на рівні 518,20 грн/МВт∙год (без урахування 
податку на додану вартість) не перевищує п’ятикратного розміру 
середньоарифметичного значення тарифів на послуги ПУП станом на перше 
число розрахункового періоду. 

 

Відповідно до пункту 2.3 глави 2 Методики НКРЕКП оприлюднює 
тариф на послуги постачальника «останньої надії» на офіційному вебсайті 
не пізніше ніж за 5 днів до початку розрахункового періоду, на який 
встановлений цей тариф. 

Ураховуючи зазначене, на розгляд виноситься питання про прийняття 
постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги постачальника 
«останньої надії» на II квартал 2023 року». 

Проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника «останньої надії» на II квартал 2023 року» 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  
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Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника «останньої надії» на 

II квартал 2023 року 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статей 6 

та 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Методики розрахунку 

тарифу на послуги постачальника «останньої надії», затвердженої постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 року № 1178, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Установити тариф на послуги постачальника «останньої надії» 

на II квартал 2023 року на рівні 518,20 грн/МВт·год (без урахування податку на 

додану вартість). 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2023 року. 
 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 


