
ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку 

формування цін на універсальні послуги» 
 
На сьогодні 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).  

Змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 18.01.2022 № 56 до Порядку, 
передбачено, що з березня 2022 року в ціні на універсальні послуги при розрахунку ціни 
закупівлі електричної енергії постачальники універсальних послуг мають враховувати 
закупівлю частини обсягів, що відповідають базовому навантаженню малих 
непобутових споживачів, за ціною ринку двосторонніх договорів у торговій зоні «ОЕС 
України». Водночас, при внесенні змін до Порядку у формулі визначення відхилення 
величини сплати за куповану електричну енергію, що враховується при розрахунку ціни 
на універсальні послуги на березень 2022 року, допущено технічну помилку, у зв’язку з 
чим застосування ціни ринку двосторонніх договорів в ціні на універсальні послуги 
фактично відбулося з грудня 2021 року.  

Отже, у зв’язку із зазначеним виникла необхідність внесення змін до Порядку та 
відповідного коригування ціни на універсальні послуги для малих непобутових та 
побутових споживачів у квітні 2022 року. 

Також, з метою уточнення формулювання пропонується внести зміни до Порядку 
в частині визначення для погодинного обсягу електричної енергії, що відповідає 

базовому навантаженню малих непобутових споживачів (𝑊р
МНС_ОЕС_ ). 

Крім того, у зв’язку із прийняттям наказу Міністерства енергетики України від 
04.03.2022 № 104 «Щодо проведення розрахунків на ринку електричної енергії» у 
постачальника універсальних послуг можуть непрогнозовано з’явитися нові споживачі, 
що призведе до збільшення обсягу небалансів. У зв’язку із зазначеним, пропонується 
збільшити коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної 
енергії, з 0,03 до 0,1 відносних одиниць. 

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, дотримання регуляторних процедур, передбачених 
статтями 15 та 16 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», є неможливим. 

Ураховуючи зазначене та зважаючи на необхідність швидкого прийняття 
запропонованого проекту постанови, Департамент із регулювання відносин у сфері 
енергетики пропонує прийняти розроблений проєкт постанови НКРЕКП «Про 
затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги», 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 
      
         

 
___________________                                         № ______________ 

Київ 
 
Про затвердження Змін до Порядку 
формування цін на універсальні послуги 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 
ринок електричної енергії», 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,  Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 
1. Затвердити Зміни до Порядку формування цін на універсальні послуги, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 
2018 року № 1177, що додаються. 

 
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2022 року, але не раніше дня, 

наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

  

ПРОЄКТ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг 
_______________ № ________ 

 
 
 

ЗМІНИ 
до Порядку формування цін на універсальні послуги 

 

 
 У главі 2: 
 
1) в абзаці дев’ятнадцятому пункту 2.2 цифри та знак «0,03» замінити 

цифрами та знаком «0,1»; 
 
2) абзац шостий пункту 2.3 виключити; 

 
3) абзац дванадцятий пункту 2.4 викласти в такій редакції: 
«𝑊 _р

МНС_ОЕС_ – обсяг електричної енергії, що відповідає базовому 
навантаженню малих непобутових споживачів в i-ту годину l-тої доби місяця, що 
передував двом місяцям перед розрахунковим, який визначається шляхом ділення 
50 % 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, МВт∙год;»; 

 
4) пункти 2.6 та 2.7 замінити трьома новими пунктами 2.6 – 2.8 такого 

змісту: 
«2.6. При визначенні ціни на універсальні послуги на квітень 2022 року 

відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за 
формулою 

∆Ср = Цф_
Закуп

− Цпр_
Закуп

∙ 𝑊ф_р
УП + Кор, грн,          (9) 

де Цф_
Закуп– фактична ціна купівлі електричної енергії у січні 2022 року з 

урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими 
непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, 
грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.7 цієї глави; 

Цпр_
Закуп– прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної 

енергії для малих непобутових та побутових споживачів на січень 2022 року, не 
скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, 
грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.8 цієї глави; 



Кор – коригування відхилення величини сплати за куповану електричну 
енергію, яке враховано при розрахунку ціни на універсальні послуги на березень 
2022 року, грн, що визначається за формулою 

 

Кор = Цф_
Закуп

− Цф_ _врах
Закуп

∙ 𝑊ф_
УП , грн,                   (10) 

 

де Цф_
Закуп – фактична ціна купівлі електричної енергії у грудні 2021 року з 

урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими 
непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, 
грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.7 цієї глави; 

Цф_ _врах
Закуп  – фактична ціна купівлі електричної енергії у грудні 2021 року з 

урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими 
непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, 
яка була врахована у відхиленні величини сплати за куповану електричну енергію 
при визначенні ціни на універсальні послуги на березень 2022 року, грн/МВт·год; 

𝑊ф_
УП  – фактичний корисний відпуск електричної енергії малим непобутовим 

та побутовим споживачам постачальника універсальних послуг у грудні 
2021 року на території торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської 
ТЕС», МВт·год. 

 
2.7. Фактична ціна купівлі електричної енергії у грудні 2021 року та січні 

2022 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії 
малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних 
послуг визначається за формулою 

 

Цф_ (ф_ )
Закуп

= (Цр
РДН_ОЕС_

∙ 𝑊ф_р + ∑ ∑ Ц _ф_р
РДН_ОЕС

∙ 𝑊 _ф_ ( _ф_ )
УП ОЕС_залиш +

∑ ∑ Ц _ф_р
РДН_БуОс

∙ 𝑊 _ф_р
УП_БуОс

)/𝑊ф_р
УП , грн/МВт∙год,                             (11) 

 

де 𝑊 _ф_ ( _ф_ )
УП ОЕС_залиш  – залишковий обсяг електричної енергії в і-ту годину l-тої 

доби грудня 2021 року (січня 2022 року) на території торгової зони «ОЕС 
України», що розраховується як різниця між фактичним обсягом споживання 
електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами 
постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби грудня 2021 року 
(січня 2022 року) на території торгової зони «ОЕС України» та фактичним 
обсягом купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за 
результатами проведення електронних аукціонів у ДП «НАЕК «Енергоатом» у 
рамках виконання спеціальних обов’язків у відповідну годину відповідної доби 
грудня 2021 року (січня 2022 року), МВт∙год. 

 
2.8. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної 

енергії для малих непобутових та побутових споживачів на січень 2022 року, не 
скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, 
визначається за формулою 

 



Цпр_
Закуп

= Цр
РДН_ОЕС_

∙ 𝑊пр_р
ЕА + Ц

РДН_ОЕС
∙ 𝑘гр∙ 𝑊пр_р

УП_ОЕС
− 𝑊пр_р

ЕА +

 Ц
РДН_БуОс

∙ 𝑘гр ∙ 𝑊пр_р
УП_БуОс

/𝑊пр_р
УП ,грн/МВт∙год,         (12) 

 

 
 

де Ц
РДН_ОЕС – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «ОЕС України» за перші 10 діб грудня 2021 року, яка 
визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті 
в мережі Інтернет, грн/МВт·год; 

Ц
РДН_БуОс – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» за перші 10 діб грудня 
2021 року, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його 
офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год.». 

У зв’язку з цим пункти 2.8 – 2.11 вважати відповідно пунктами 2.9 – 2.12, 
формули 11 – 14 вважати відповідно формулами 13 – 16; 

 
5) у пункті 2.9: 
в абзаці третьому цифри та знак «2.9» замінити цифрами та знаком «2.10»; 
в абзаці четвертому цифри та знак «2.10» замінити цифрами та 

знаком «2.11». 
 

 
 
Директор Департаменту із 
регулювання відносин у сфері енергетики                                               А. Огньов 
 

 


