
Обґрунтування до рішення НКРЕКП 
 про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 03 лютого 2021 року № 142 
щодо затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 
наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у грудні 2020 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. 

Так, НКРЕКП постановою від 03 лютого 2021 року № 142 затверджено 
розмір вартості Послуги, наданої ДП «Гарантований покупець» у грудні 
2020 року. 

Пунктом 12.6 глави 12 Порядку купівлі гарантованим покупцем 
електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, передбачено, що у разі 
здійснення перерахунку гарантованим покупцем вартості послуги із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел укладається акт коригування до акта приймання-
передачі з оператором системи передачі. 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» листом від 18 липня 2022 року 
№ 41/3174 поінформувало НКРЕКП, що у зв’язку з отриманням від 
НЕК «УКРЕНЕРГО» фактичних даних щодо обсягів електричної енергії, 
виробленої виробниками за «зеленим» тарифом у грудні 2020 року (версія 
МMS 2), уточненням витрат, пов’язаних із врегулюванням небалансів 
електричної енергії балансуючої групи за «зеленим» тарифом впродовж грудня 
2020 року, та уточненням різниці між доходами та витратами, яка виникла у 
грудні 2020 року під час виконання ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» 
покладених на нього Кабінетом Міністрів України спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483 (зі змінами), Підприємством 
проведено перерахунок вартості Послуги, наданої у грудні 2020 року. 

Водночас, зазначеним листом ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» 
надало до НКРЕКП розрахунок вартості Послуги, наданої у грудні 2020 року, 
відповідні розрахункові матеріали та скоригований акт приймання-передачі 
Послуги, згідно з якими розмір наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» 
Послуги у грудні 2020 року склав 1 878 980 173,48 грн (без ПДВ). 

Ураховуючи викладене, пропонується: 
унести зміну до постанови НКРЕКП від 03 лютого 2021 року № 142 щодо 

затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 
ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у грудні 2020 року. 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку               І. Сідоров 

  



ПРОЄКТ 

 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
   

_________________                                                                             № _________ 
К и ї в  

 

 

Про внесення зміни до 

постанови НКРЕКП від 

03 лютого 2021 року № 142 

 

 

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 18 липня 2022 року № 41/3174, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

 

У постановляючій частині постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

03 лютого 2021 року № 142 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у 

грудні 2020 року» цифри «1 878 836 018,68» замінити цифрами 

«1 878 980 173,48». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 
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