
 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

 
щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 01 грудня 2021 року № 2455» (щодо перегляду тарифу на 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 
НЕК «УКРЕНЕРГО» з 01.12.2022) 

 
Положеннями статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) визначено, що на ринку електричної енергії державному 
регулюванню підлягає, зокрема тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління. 

Варто врахувати, що згідно з частиною п’ятою статті 33 Закону тариф на 
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління включає, 
зокрема, витрати Оператора системи передачі на закупівлю допоміжних послуг та 
врегулювання системних обмежень в ОЕС України. 

Відповідно до вимог Закону та Порядку формування тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 586 (далі – Порядок) прийнято постанову 
НКРЕКП від 01.12.2021 № 2455 «Про встановлення тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 
2022 рік», згідно з якою тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління з 01.01.2022 становить 62,13 грн/МВт·год (без 
урахування податку на додану вартість). 

В структурі тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління на 2022 рік, ураховано кошти за статтею «витрати на 
придбання допоміжних послуг» на рівні пропозицій наданих  
НЕК «УКРЕНЕРГО» – 16 742 180 тис. грн, що враховують витрати на придбання 
резервів заміщення (робота на газу) (далі – РЗ) у сумі 4 609 842 тис. грн. 

 
Разом з цим, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, (веденням 

бойових дій в окремих регіонах України а також вимушеного переселення 
громадян із особливо небезпечних регіонів країни) та за результатами 
моніторингу, здійсненого НКРЕКП, спостерігається зниження розрахунків за 
електричну енергію, зокрема за послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління, що ставить під загрозу належне виконання 
зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО», передбачених діючим тарифом, зокрема щодо 
придбання допоміжних послуг. 

З урахуванням результатів рішення Антикризового енергетичного штабу 
стосовно перегляду розміру тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління, НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 09.10.2022  
№ 14593/1-22 звернулась до НКРЕКП щодо збільшення вартості витрат за 
статтею «витрати на придбання допоміжних послуг» в порівнянні з розміром 
коштів урахованим в діючому тарифі та необхідності їх збільшення до кінця  
2022 року. 

 
Згідно з нормами пункту 4.2 глави 4 Порядку № 586 НКРЕКП може 

ініціювати, у тому числі на підставі річної звітності та/або за зверненням 



заявника, встановлення тарифу як засіб державного регулювання у сфері 
енергетики. 

Для забезпечення цілісної збалансованої роботи НЕК «УКРЕНЕРГО», з 
метою якнайшвидшого врегулювання проблемних питань в електроенергетичній 
сфері, зокрема покращення фінансового стану учасників ринку електричної 
енергії, ураховуючи норми пункту 4.2 Порядку № 586 та звернення НЕК 
«УКРЕНЕРГО» Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики 
пропонує врахувати наступне. 

За результатами аналізу, наданих до НКРЕКП пропозицій, а також 
враховуючи статистичну інформацію щодо рівня цін електричної енергії на 
організованих сегментах ринку та беручи до уваги базовий індекс споживчих цін, 
що оприлюднений на офіційному вебсайті Державної служби статистики України, 
Регулятором визнано за доцільне розглянути питання щодо встановлення 
граничних цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку, що диференційовані за 
періодами часу (для годин максимального та мінімального навантаження). 

Так, на засіданні НКРЕКП, яке відбулося 05.10.2022 у формі відкритого 
слухання, Регулятором схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення 
граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та 
балансуючому ринку», згідно з якою передбачено встановлення на РДН 
наступних граничних цін: 

максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 00:00 
до 07:00 та з 23:00 до 24:00) – 2 476 грн/МВт·год та для годин максимального 
навантаження (з 07:00 до 23:00) – 4 952 грн/МВт·год;  

мінімальна гранична ціна – 10,0 грн/МВт·год. 
Водночас, ураховуючи схвалене 05.10.2022 рішення щодо запропонованих 

на РДН граничних цін, а також пропозиції НЕК «УКРЕНЕРГО» від 09.10.2022  
№ 14593/1-22, з урахуванням доопрацьованих розрахунків Департаменту 
енергоринку, витрати ОСП на придбання допоміжних послуг РЗ (робота на газу)  
на грудень 2022 року становитиме 8 639 413 тис. грн 

 
Таким чином статтю «витрати на придбання допоміжних послуг» 

пропонується збільшити на суму – 49 531 557 тис. грн, яка розрахована наступним 
чином: 

((8 639 413 - (4 609 842/12)*12))/2 = 49 531 557 тис. грн 
 
де 8 639 413 тис. грн – прогнозовано максимально можливі витрати ОСП на 

придбання допоміжних послуг протягом грудня 2022 року в частині РЗ (робота на 
газу); 

4 609 842 тис. грн – відповідно до пропозицій Товариства, урахованих в 
структурі тарифу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 
2022 рік (кошти на придбання РЗ). 

Оскільки на сьогодні не затверджено зміни до Прогнозного балансу 
електричної енергії ОЕС України, та не визначено обсяги виробництва 
електроенергії з використанням природного газу (забезпечення надання ДП РЗ 
(робота на газу), пропонується врахувати у розмірі 50 % від розрахункової 
величини витрат на РЗ. 
 



 
Відповідно проведених змін перераховано статтю витрат «внески на 

регулювання». 
 
Отже, тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління на 2022 рік з 01.12.2022 становитиме 232,03 грн/МВт∙год (без 
урахування податку на додану вартість). 

Ураховуючи зазначене вище, НКРЕКП пропонується розглянути питання 
щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 01 грудня 2021 року № 2455» (щодо перегляду тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» з 
01.12.2022). 

Проєкт зазначеної постанови НКРЕКП 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 
           2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                
№  3 0 1 0  

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
 

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 01 грудня 2021 року 
№ 2455 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок електричної енергії», Порядку формування тарифу на послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 22 квітня 2019 року № 586, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 грудня  
2021 року № 2455 «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік» такі 
зміни: 

 
1) у пункті 1 цифри «62,13» замінити цифрми «232,03»; 

 
2) додаток викласти в новій редакції, що додається. 
 
2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 

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 

ПРОЄКТ 



Додаток 
до постанови НКРЕКП
_____________ ______

№ з/п
Перелік складових  частин витрат на послуги з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління,  що включаються в розрахунок 
тарифу

Одиниця  виміру
У  тарифі, 

розрахованому на 
2022 рік

1 Операційні витрати: тис. грн 66 982 709

1.1 Матеріальні витрати: тис. грн 24 192

1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 1 728

1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 5 268

1.1.3 паливно-мастильні матеріали тис. грн 2 944

1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 1 075

1.1.5 електроенергія на господарські потреби тис. грн 10 127

1.1.6 витрати на охорону праці тис. грн 3 050

1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 610 057

1.3 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 134 213

1.4 Амортизація тис. грн 279 704

1.5 Витрати на послуги адміністратора розрахунків тис. грн 35 347

1.6 Витрати на послуги адміністратора комерційного обліку тис. грн 12 369

1.7 Витрати на врегулювання системних обмежень тис. грн 0

1.8 Витрати на придбання допоміжних послуг тис. грн 66 273 737

1.9 Інші операційні витрати тис. грн 152 749

1.10 Коригування витрат * тис. грн -539 659

2 Фінансові витрати тис. грн 128 268

3 Витрати з прибутку: тис. грн 601 164

3.1 прибуток (чистий прибуток): тис. грн 601 164

3.1.1  капітальні інвестиції тис. грн 1 760

3.1.2  на повернення залучених кредитних коштів тис. грн 599 055

3.1.3 інші витрати з прибутку тис. грн 350

3.1.4
відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до державного 
бюджету

тис. грн 0

3.2 податок на прибуток тис. грн 0

4 Усього необхідний дохід (витрати) тис. грн 67 712 141

5 Обсяг передачі (споживання), експорту  електричної енергії МВт·год 144 164 000

6
Обсяг відпущеної електричної енергії виробниками електричної 
енергії, обсяг імпорту електричної енергії

МВт·год 147 657 000

7 Тариф  грн/МВт·год 232,03

А. Огньов

Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління                                      
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО» 

Директор  Департаменту із  регулювання 
відносин у сфері енергетики

* Коригування доходу (витрат) відповідно до підпункту 4 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – у
бік зменшення на загальну суму 539 658,85 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на
12 місяців).


