
ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 354» 
 

 
 
 

26.03.2022 на засіданні Комісії у формі відкритого слухання прийнято  
постанову НКРЕКП № 354 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 
25 лютого 2022 року № 332», якою передбачено, зокрема на період дії особливого 
періоду при визначенні постачальником універсальних послуг прогнозованої 
ціни закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії для постачання 
малим непобутовим споживачам коефіцієнт, що враховує граничний відносний 

обсяг небалансів електричної енергії ( ), застосовувати на рівні 0,1 відносних 
одиниці. Проте, у прийнятій постанові допущено технічні помилки, а саме зазначено 
неправильно дату нормативного документа та здійснено некоректне посилання на 
формулу Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177. 

Отже, з метою виправлення технічних помилок пропонується внести зміни 
до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 354 «Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332». 

Проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 
26 березня 2022 року № 354» 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 змін до постанови НКРЕКП 
від 26 березня 2022 року № 354 

 
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 
Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 
2022 року № 354 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 
2022 року № 332» такі зміни: 

у преамбулі цифри та слово «14 лютого» замінити цифрами та словом «14 
березня»; 

в абзаці восьмому постановляючої частини цифру «6» замінити 
цифрою «3». 

 
 
 
 
 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЄКТ 


