
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 прогнозний обсяг 
електричної енергії, що відповідає базовому графіку навантаження малих 
непобутових споживачів, який визначається на рівні 50% обсягів фактичного 
споживання малих непобутових споживачів місяця, що передував двом місяцям 
перед розрахунковим. 

З 24 лютого 2022 року на усій території України введено воєнний стан. У 
зв’язку зі ситуацією в країні (активної фази війни з агресором, ведення бойових 
дій в окремих регіонах України, а також вимушеного переселення громадян із 
особливо небезпечних регіонів країни) спостерігається суттєвий перерозподіл 
обсягів споживання електричної енергії. Так на деяких територіях України через 
міграцію споживачів, обсяги споживання збільшились, а в деяких значно 
знизились.  

Крім цього слід зазначити, що відповідно до наказу Міністерства 
енергетики України 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. 

Отже, у низки постачальників універсальних послуг непрогнозовано 
з’являються нові споживачі, обсяг малих непобутових споживачів 
збільшується. Водночас, у постачальників, що здійснюють свою діяльність на 
територіях, де велися або ведуться бойові дії, обсяги постачання електроенергії 
значно знижується. Зазначене призводить до некоректного розрахунку 
прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії для постачання малим 
непобутовим споживачам, оскільки обсяг фактичного споживання малих 
непобутових споживачів місяця, що передував двом місяцям перед 
розрахунковим, може суттєво відрізнятися від аналогічного обсягу у 
розрахунковому місяці. 

  



Отже, враховуючи вище зазначене, з метою коректного визначення ціни на 
універсальні послуги 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 визначати на рівні 50 % обсягів 
прогнозного споживання малих непобутових споживачів у розрахунковому 
місяці (замість 50% обсягів фактичного споживання малих непобутових 
споживачів місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, як 
передбачено Порядком № 1177); 

при визначені відхилення величини сплати за куповану електричну 
енергію з листопада 2022 та надалі обсяг електричної енергії, що відповідає 
базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів визначати на 
рівні 50 % обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів у 
місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим (замість 50 % обсягів 
фактичного споживання малих непобутових споживачів у місяці, що передував 
п'ятьом місяцям перед розрахунковим, 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 воєнним станом в Україні, 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: 

«18) постачальникам універсальних послуг при визначенні ціни на 
універсальні послуги для малих непобутових споживачів відповідно до  Порядку 
№ 1177: 

 з серпня 2022 року та в подальшому обсяг електричної енергії, що 
відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів 
(�р��

МНС_ОЕС_����), який є складовою формули 2 Порядку № 1177, визначати на рівні 

50 % обсягів прогнозного споживання малих непобутових споживачів у торговій 
зоні «ОЕС України» у розрахунковому місяці; 

з листопада 2022 року та в подальшому обсяг електричної енергії, що 
відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів 
(�р��

МНС_ОЕС_����), який є складовою формули 6 Порядку № 1177, визначати на рівні 
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50 % обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів у торговій 
зоні «ОЕС України» у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим; 

з листопада 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, 

(���_р��
МНС_ОЕС_����), який є складовою формули 7 Порядку № 1177, визначати 

шляхом ділення 50 % обсягів фактичного споживання малих непобутових 
споживачів на території торгової зони «ОЕС України» у місяці, що передував 
двом місяцям перед розрахунковим, на кількість годин місяця, що передував 
двом місяцям перед розрахунковим; 

з листопада 2022 року та в подальшому обсяг електричної енергії, що 
відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів 
(�р��

МНС_ОЕС_����), який є складовою формули 8 Порядку № 1177, визначати на рівні 

50 % обсягів прогнозного споживання малих непобутових споживачів у торговій 
зоні «ОЕС України» у місяці, що передував двом місяцям перед 
розрахунковим.». 

 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

 

  
 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 
  


