
Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 

наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у січні 2022 року 
 

Відповідно до частини сьомої статті 65 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон) розрахунок вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі 

гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних 

джерел енергії. Розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії  

(далі – Послуга) затверджується Регулятором. 

Розрахунок вартості та порядок оплати послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, що надається гарантованим покупцем, визначається главою 12 Порядку 

купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 26 квітня 2019 року № 641 (далі – Порядок). 

Відповідно до пункту 12.3 глави 12 Порядку гарантований покупець до 

15 числа місяця, наступного за розрахунковим, здійснює розрахунок вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел та направляє оператору системи передачі (далі – ОСП) 

підписані зі своєї сторони два примірники акта приймання-передачі разом з 

розрахунками, що є додатками до акта приймання-передачі. ОСП після 

отримання двох примірників акта приймання-передачі повертає гарантованому 

покупцю протягом одного робочого дня підписаний зі своєї сторони 

уповноваженою особою примірник акта приймання-передачі. 

У подальшому, відповідно до пункту 12.4 глави 12 Порядку, 

гарантований покупець після отримання від ОСП акта купівлі-продажу, 

підписаного з його сторони, протягом одного робочого дня з дати його 

отримання надає Регулятору розрахунок розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел та копію акта приймання-передачі для затвердження. 

Так, ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» листом від 28 лютого 

2022 року № 41/625/1 надало до НКРЕКП розрахунок вартості Послуги, наданої 

Підприємством у січні 2022 року.  

Ураховуючи викладене вище, пропонується затвердити розмір вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у 

січні 2022 року – 664 843 785,62 грн (без ПДВ). 

 

Директор  

Департаменту енергоринку             Ю. Шамрелюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
   

_________________                                                                             № _________ 
К и ї в  

 

Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої  

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у 

січні 2022 року 

 

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної 

енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 26 квітня 2019 року № 641, ураховуючи звернення 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» від 28 лютого 2022 року № 41/625/1, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

Затвердити розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у січні 2022 року – 

664 843 785,62 грн (без ПДВ). 

 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 
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