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ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 
постанови НКРЕКП від 01 грудня 2021 року № 2454» (щодо перегляду тарифу на 
послуги з передачі електричної енергії 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 передачі електричної енергії. 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 
01.12.2021, прийнято постанову № 2454 «Про встановлення тарифу на послуги з 
передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік», відповідно до якої 
тариф на послуги з передачі електричної енергії з 01.01.2022 становить  
345,64 грн/МВт•год (без урахування податку на додану вартість). Рішення 
прийнято відповідно до вимог Закону, Порядку встановлення (формування) 
тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 22.04.2019 № 585 (далі – Порядок), та з урахуванням пропозицій 
НЕК «УКРЕНЕРГО». 

В структурі тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2022 рік, 
ураховано кошти за статтею «Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з 
метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу», 
які визначено у сумі – 8 347 346 тис грн. Розрахунок здійснено на підставі 
визначеного середньозваженого прогнозованого рівня ціни закупівлі електричної 
енергії: 

на РДД – 2 381,91 грн/МВт·год (без урахування податку на додану 
вартість); 

на РДН – 2 374,13 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість)  
на балансуючому ринку – 3 086,37 грн/МВт·год (без урахування податку на 

додану вартість (виходячи від середньозваженої ціні на РДН збільшеної на 30%).  
 

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 передачі електричної енергії, що 
ставить під загрозу належне виконання зобов’язань НЕК «УКРЕНЕРГО», 
передбачених діючими тарифами, зокрема щодо купівлі електричної енергії з 
метою компенсації технологічних витрат електричної енергії. 

Слід вказувати, шо 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). 
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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; 
 
З урахуванням схваленого рішення здійснено розрахунок імовірного рівня 

середньозваженої ціни електричної енергії на РДН у грудні 2022 року –  
4 423 грн/МВт*год, із використанням даних погодинного графіку продажу на 
РДН у торговій зоні «ОЕС України» у 2021 році та врахуванням припущення, що 
у всі години доби ціна буде формуватися на рівні максимальних граничних цін.  

Таким чином на сьогодні виникає ризик значного дефіциту коштів у 
оператора системи передачі на фінансування витрат пов’язаних з купівлею 
електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії 
на її передачу. 

 
Для забезпечення надійної та збалансованої роботи НЕК «УКРЕНЕРГО», 

ураховуючи норми пункту 7.8 глави 7 Порядку, згідно з якими НКРЕКП може 
ініціювати встановлення тарифів як засіб державного регулювання у сфері 
енергетики, та звернення НЕК «УКРЕНЕРГО» Департаментом із регулювання 
відносин у сфері енергетики здійснено перерахунок деяких складових витрат 
структури тарифу, а саме: 

1) статтю «Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу» 
визначено у сумі – 15 754 173 тис. грн. При цьому, враховано обсяги 
прогнозних технологічних витрат електричної енергії на її передачу 
електричними мережами для закупівлі на ринках РДД, РДН та на балансуючому 
ринку (зокрема, на балансуючому ринку – 10%). Середньозважений 
прогнозований рівень ціни закупівлі електричної енергії вказаних витрат 
визначено наступним чином: 

на РДД та РДН– з урахуванням схваленого 05.10.2022 проєкта постанови 
НКРЕКП «Про встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», 
внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку» на імовірному рівні 
середньозваженої ціни електричної енергії на РДН у грудні 2022 року –  
4 423 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість); 

на балансуючому ринку – на рівні 5 528,75 грн/МВт·год (без урахування 
податку на додану вартість) виходячи від середньозваженої ціні на РДН, 
збільшеної на 25% (відповідно до схваленого 05.10.2022 проєкта постанови 
НКРЕКП «Про встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед» 
максимальна гранична ціна на балансуючому ринку – 125 % від ціни РДН, 
визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної 
доби постачання). 
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2) статтею «Внески на регулювання» розраховано виходячи із загальних 

витрат (необхідного доходу). 
 
3) прогнозований обсяг споживання електричної енергії для підприємств 

«зеленої» електрометалургії у 2022 році – 706 710 МВт∙год. (з урахуванням 
наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» відповідно до вимог Порядку довідок про 
підтвердження статусу підприємств «зеленої» електрометалургії). 

 
Слід врахувати, що оскільки наразі НЕК «УКРЕНЕРГО» здійснюється 

процес спрямування ДП «Гарантований покупець» коштів в рахунок погашення 
заборгованості за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел, пропонується з 01.12.2022 не 
застосовувати коригування тарифу на послуги з передачі електричної енергії, 
передбачене підпунктом 2 постанови НКРЕКП від 25.06.2021 № 1052 «Про 
застереження НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання 
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, 
та здійснення заходів державного регулювання». 

 
Отже, тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів 

системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) на 2022 рік з 01.12.2022 
становитиме 397,85 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств «зеленої» 
металургії на 2022 рік з 01.12.2022 становитиме 239,97 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 № 2454» (щодо перегляду тарифу на послуги з 
передачі електричної енергії 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  

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

. 1 2 .   
Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 01 грудня 2021 року 
№ 2454 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок електричної енергії», 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, 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 № 2454 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної 
енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік» такі зміни: 

 
1) пункт 1 викласти в такій редакції: 
«1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»: 
1) тариф на послуги з передачі електричної енергії: 
для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) 

на рівні 397,85 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість), 
для підприємств «зеленої» електрометалургії на рівні 239,97 грн/МВт·год 

(без урахування податку на додану вартість); 
2) структуру тарифу на послуги з передачі електричної енергії згідно з 

додатком.»; 
2) додаток викласти в новій редакції, що додається. 

ПРОЄКТ 
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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 



Додаток 
до постанови НКРЕКП

(у редакції постанови НКРЕКП
від _____________№_______ )

№ з/п Одиниця виміру 

У тарифі, 

розрахованому на     
2022 рік

1 тис. грн 20 940 815

1.1 тис. грн 402 965

1.1.1 тис. грн 57 944

1.1.2 тис. грн 27 013

1.1.3 тис. грн 30 190

1.1.4 тис. грн 224 107

1.1.5 тис. грн 51 756

1.1.6 тис. грн 11 955

1.2 тис. грн 15 754 173

1.3 тис. грн 2 390 999

1.4 тис. грн 526 020

1.5 тис. грн 882 296

1.6 тис. грн 0

1.7 тис. грн 501 757

1.8 тис. грн 482 605

2 тис. грн 3 392 988

3 тис. грн 7 841 513

  3.1 тис. грн 7 841 513

3.1.1 тис. грн 478 936

3.1.2 тис. грн 7 354 343

3.1.3 тис. грн 8 234

3.1.4 тис. грн 0

  3.2 тис. грн 0

4 тис. грн 22 648 880

4.1 тис. грн 4 613 209

4.2 тис. грн 18 035 671

5 тис. грн 2 423 047

6 тис. грн -3 599

7 тис. грн 57 243 644

8  МВт∙год 144 164 000

9  МВт∙год 706 710

9 грн/МВт∙год 397,85

11 грн/МВт∙год 239,97

А. Огньов

01.12.2021 № 2454        

Тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств  

«зеленої» електрометалургії

Директор Департаменту із  регулювання 
відносин у сфері енергетики

* Коригування необхідного доходу (витрат) відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021

року № 1052 – у бік збільшення на загальну суму 482 605,25 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з
розрахунку на 12 місяців).

**Відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 – у бік зменшення на загальну
суму 3 599,35 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців).

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної  енергії з 

альтернативних джерел для приватних домогосподарств

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств

Витрати на послугу зі зменшення навантаження виробником, який 

здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за 
аукціонною ціною

Дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, 
пов’язаних з наданням послуг із приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж**

Усього витрат (необхідний дохід)

на повернення залучених кредитних коштів 

інші витрати з прибутку
відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до державного 

бюджету
податок на прибуток 

Витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення 

загальносуспільних інтересів, у тому числі:

Обсяг споживання електричної енергії для підприємств «зеленої» 
електрометалургії

Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів 

системи (крім підприємств  «зеленої»  електрометалургії)

прибуток (чистий прибуток):

витрати на електричну енергію для господарчих потреб

витрати на охорону праці

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 
технологічних витрат електричної енергії

Витрати на оплату праці 

Відрахування на соціальні заходи 

Амортизація 

Витрати (доходи) від управління обмеженнями з розподілу пропускної 

спроможності міждержавного перетину

Інші операційні витрати  

Коригування необхідного доходу *

Фінансові витрати 

Витрати з прибутку: 

Обсяг передачі (споживання), експорту  електричної енергії

капітальні інвестиції

Структура тарифу на послуги з передачі електричної енергії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«УКРЕНЕРГО» 

Перелік складових  частин витрат з передачі електричної енергії,  що 
включаються в розрахунок тарифу

витрати на ремонт 

Операційні витрати

Матеріальні витрати 

послуги виробничого характеру 

сировина та допоміжні матеріали 

паливно-мастильні матеріали


