
Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

«Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 25 лютого 

2022 року № 332» 

 

Розрахунок цін на універсальні послуги для малих непобутових 

споживачів здійснюється відповідно до Порядку формування цін на 

універсальні послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 

№ 1177 (далі – Порядок № 1177).  

Згідно з Порядком № 1177 при розрахунку прогнозованої ціни закупівлі 

електричної енергії постачальником універсальних послуг для постачання 

малим непобутовим споживачам зокрема враховується, що обсяг електричної 

енергії, що відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових 

споживачів та визначається на рівні 50% обсягів фактичного споживання малих 

непобутових споживачів, у відповідному місяці, закуповується на ринку 

двосторонніх договорів (далі – РДД) за ціною, що відповідає місячному індексу 

базового навантаження на РДД на місяць, що передував розрахунковому 

місяцю, який оприлюднюється ТОВ «Українська енергетична біржа» (УЕБ) на 

його офіційному вебсайті в мережі Інтернет. 

Внаслідок агресії на територію України російської федерації розрахунки за 

спожиту електроенергію на сьогодні значно знизились (в областях, де 

проводяться активні бойові дії, зниження сягнуло великих розмірів). Також, у 

зв'язку із введенням з 24.02.2022 в Україні воєнного стану були впровадженні 

обмеження на відключення всіх категорій споживачів-боржників від 

електроспоживання.  

Крім цього, до НКРЕКП надходять численні звернення постачальників 

універсальних послуг щодо проблеми системних неплатежів з боку ДП 

«Гарантований покупець» за надані послуги із забезпечення доступності 

електричної енергії для побутових споживачів. Накопичена заборгованість 

сягає критичних розмірів, що унеможливлює своєчасне виконання 

постачальниками своїх зобов’язання перед іншими учасниками ринку, а також 

спричиняє нестачу коштів для здійснення закупівлі електричної енергії на 

ринку для споживачів. В той же час, купівля електричної енергії на РДД 

потребує внесення фінансової гарантії та передплати. 

Постачальники наголошують, що на сьогодні вони не мають достатньої 

можливості (в т.ч. фінансової) здійснювати купівлю електричної енергії на 

аукціонах з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, що 

проводяться виробниками на площадці УЕБ за стандартними умовами та 

цінами, які б були наближені до місячного індексу базового навантаження. 

Отже, ПУП змушені закуповувати електричну енергію по ціні, що є вищою за 

місячний індекс базового навантаження, в зв’язку з чим несуть збитки у розмірі 

різниці між вартістю електричної енергії, визначеною за ціною, що відповідає 

місячному індексу базового навантаження, та вартістю електроенергії, 

розрахованою виходячи з фактичних цін її купівлі. 

Крім цього слід зазначити, що відповідно до наказів Міністерства 

енергетики України від 04.03.2022 № 104 та від 13.04.2022 № 148 споживачам 



гарантується постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги у 

разі припинення постачання електричної енергії попереднім постачальником на 

ринку електричної енергії внаслідок присвоєння постачальнику статусу 

«Дефолтний» або зупинення дії його ліцензії з постачання електричної енергії 

споживачу. 

Постачання електричної енергії таким споживачам здійснюється ПУП за 

ціною універсальної послуги для малих непобутових споживачів, а спожиті 

обсяги електричної енергії включаються в обсяг електричної енергії, спожитої 

споживачами універсальної послуги - малими непобутовими споживачами. 

У зв’язку із зазначеним у постачальників універсальних послуг починаючи 

з березня місяця поточного року непрогнозовано з’являються нові споживачі, 

обсяг малих непобутових споживачів збільшується, що призводить до 

зростання негативного впливу неможливості ПУП придбати електричну енергії 

на РДД по ціні, наближеній до місячного індексу базового навантаження, на 

фінансовий стан постачальників. 

 

Отже, враховуючи вище зазначене, з метою недопущення суттєвого 

погіршення фінансового стану постачальників універсальних послуг 

пропонується на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після 

його припинення або скасування, при розрахунку прогнозованої ціни закупівлі 

електричної енергії постачальником універсальних послуг для постачання 

малим непобутовим споживачам обсяг електричної енергії, що відповідає 

базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів, який має 

закуповуватися на РДД, визначати на рівні 10% обсягів фактичного споживання 

малих непобутових споживачів, у відповідному місяці (замість 50%, як 

передбачено Порядком № 1177). 

 

Пропонується врегулювати зазначене питання шляхом внесення 

відповідних зміни до постанови від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення 

стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі 

фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні 

воєнного стану». 

Проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП 

від 25 лютого 2022 року № 332» 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 
   

_________________                                                                         № _________ 
Київ 

 

Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», 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 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 

18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

1. Доповнити пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування 

ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку 

електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» новим підпунктом 

такого змісту: 

«17) постачальникам універсальних послуг при визначенні ціни на 

універсальні послуги для малих непобутових споживачів відповідно до  

Порядку № 1177: 

на липень 2022 року та в подальшому  обсяг електричної енергії, що 

відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів 

(𝑊р−3
МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒), який є складовою формули 2 Порядку № 1177, визначати на 

рівні 10 % обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, у 

торговій зоні «ОЕС України» місяця, що передував двом місяцям перед 

розрахунковим; 

на жовтень 2022 року та в подальшому обсяг електричної енергії, що 

відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів 

ПРОЄКТ 



2 

 

(𝑊р−6
МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒), який є складовою формул 6 та 8 Порядку № 1177, визначати на 

рівні 10 % обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, у 

торговій зоні «ОЕС України» на місяць, що передував п'яти місяцям перед 

розрахунковим на території торгової зони «ОЕС України»; 

на жовтень 2022 року та в подальшому обсяг електричної енергії, що 

відповідає базовому навантаженню малих непобутових споживачів в i-ту 

годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, 

(𝑊𝑙𝑖_р−6
МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒), який є складовою формули 7 Порядку № 1177, визначати 

шляхом ділення 10 % обсягів фактичного споживання малих непобутових 

споживачів на території торгової зони «ОЕС України» у місяці, що передував 

п'ятьом місяцям перед розрахунковим, на кількість годин місяця, що передував 

двом місяцям перед розрахунковим.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 

  
 

 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 

 

 


