
ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку 

встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної 
енергії» (зміни до постанови НКРЕКП від 22.04.2019 № 585) 

 
Згідно з частиною 5 статті 33 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон) тариф на послуги з передачі електричної енергії, 
зокрема, включає як окремі складові витрати оператора системи передачі, що 
здійснюються ним у разі покладення на нього спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
електричної енергії.  

Відповідно до частини 8 статті 33 Закону оператор системи передачі 
виконує функції, зокрема пов’язані з покладенням на нього спеціальних 
обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу із збільшення частки 
виробництва енергії з альтернативних джерел. 

Водночас, Законом України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з 
альтернативних джерел» передбачено, що для підприємств «зеленої» 
електрометалургії» на період дії «зеленого» тарифу для суб’єктів 
господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел 
енергії, встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії, 
купівля якої здійснюється для цілей виробництва сталі, що не враховує витрати 
оператора системи передачі на виконання спеціальних обов’язків із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії. 

Відповідно до пункту 5 Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 
енергії у частині забезпечення безперебійного функціонування постачальника 
«останньої надії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 05 червня 2019 року № 483 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.03.2022 № 299), до спеціальних обов’язків належить, 
зокрема надання постачальником «останньої надії» оператору системи передачі 
послуги із забезпечення безперебійного функціонування постачальника 
«останньої надії» за договором надання послуги із забезпечення безперебійного 
функціонування постачальника «останньої надії» за примірною формою згідно 
з додатком 7 і відповідне прийняття та оплата послуг постачальнику «останньої 
надії» оператором системи передачі. 

Вимогами Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з 
передачі електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 
22.04.2019 № 585 (далі – Порядок), визначено процедуру встановлення та 
детальний механізм розрахунку тарифу на послуги з передачі електричної 
енергії. 

21 червня 2022 року на відкритому засіданні НКРЕКП схвалено проєкт 
рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанову НКРЕКП «Про 



внесення змін до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з 
передачі електричної енергії» (далі – Проєкт рішення). 

Проєктом рішення враховано законодавчі зміни та врегульовано питання 
механізму визначення тарифу на послуги з передачі електричної енергії для 
підприємств «зеленої» електрометалургії» шляхом упорядкування норм 
Порядку в частині виокремлення із загальної складової прогнозованих витрат 
на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних 
інтересів, зокрема, складову щодо прогнозованих витрат на виконання 
спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел енергії. 

22 червня 2022 року Проєкт рішення розміщено на офіційній сторінці 
НКРЕКП в мережі Інтернет за посиланням https://www.nerc.gov.ua / news / 
oprilyudnyuyetsya - proyekt - postanovi - zmini - do – poryadku – vstanovlennya – 
formuvannya – tarifu – na – poslugi – z – peredachi – elektrichnoyi - energiyi для 
отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, які приймались до 01 липня 2022 року (включно) у письмовому та 
електронному вигляді.  

Протягом визначеного періоду зауваження та пропозиції від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань до НКРЕКП в письмовому та/або електронному 
вигляді до НКРЕКП не надходили, тому відкрите обговорення Проєкту 
рішення, відповідно Порядку проведення відкритого обговорення проєктів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.06.2017 № 866, не проводилося. 

З урахуванням наведеного вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання 
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку 
встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії». 

Проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку встановлення 
(формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії» 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 Порядку 
встановлення (формування) тарифу на 
послуги з передачі електричної енергії 
 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 
ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Унести до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з 
передачі електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 22 квітня 2019 року № 585, такі зміни: 

 
1) абзац дванадцятий пункту 5.3 глави 5 після слова «інтересів» 

доповнити знаками та словами «, у тому числі прогнозовані витрати на 
виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (ЗІзел �

� )»; 
 
2) абзац двадцять четвертий пункту 6.2 глави 6 після слова «інтересів» 

доповнити знаками та словами «, у тому числі фактичні витрати на виконання 
спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії (ЗІзел ���
ф

)»; 
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3) абзац п’ятнадцятий пункту 7.18 глави 7 після слова «інтересів» 
доповнити знаками та словами «, у тому числі прогнозовані витрати на 
виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (ЗІзел �

� )»; 
 
4) у главі 8: 
в абзаці другому букви «ЗІ�

�» замінити буквами «ЗІзел �
� »; 

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту: 
«де ЗІ зел �

�  – прогнозовані витрати на виконання спеціальних обов’язків із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії (для приватних домогосподарств та крім 
приватних домогосподарств) на прогнозний рік, тис. грн;». 

У зв’язку з цим абзаци третій – чотирнадцятий вважати відповідно 
абзацами четвертим – п’ятнадцятим; 

в абзаці четвертому слово «де» виключити; 

в абзаці сьомому букви «ЗІ�
�» замінити буквами «ЗІзел �

� ». 
 
2. Ця постанова набирає чинності з 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


