
 

УТОЧНЕННЯ 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП у частині 

коригування розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 

постачальниками універсальних послуг 

 

Згідно з частиною шостою статті 63 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон) постачальник універсальних послуг  

(далі – ПУП) одночасно з виконанням обов’язку щодо купівлі електричної енергії 

за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої 

потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору 

системи передачі (далі – ОСП) послугу із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (далі – 

Послуга). 

Вартість Послуги визначається у відповідні розрахункові періоди як різниця 

між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом, та її 

вартістю, розрахованою за цінами ринку «на добу наперед». Розрахунок вартості 

Послуги здійснюється ПУП відповідно до порядку купівлі електричної енергії, 

виробленої з альтернативних джерел енергії. Вартість Послуги затверджується 

Регулятором. 

Відповідно до пункту 13.3 глави 13 Порядку купівлі гарантованим 

покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641 (далі – 

Порядок), протягом двох робочих днів після отримання від ОСП акта приймання-

передачі, підписаного з його сторони, ПУП надає Регулятору розрахунок вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел для затвердження. 

Так, НКРЕКП постановами від 25 лютого 2020 року № 485 (зі змінами),  

від 25 березня 2020 року № 727 (зі змінами), від 22 квітня 2020 року № 864 

(зі змінами),  від 27 травня 2020 року № 996 (зі змінами), від 24 червня 2020 року 

№ 1210 (зі змінами), від 29 липня 2020 року № 1472 (зі змінами), від 26 серпня 

2020 року № 1612 (зі змінами), від 23 вересня 2020 року № 1741 (зі змінами),  

від 21 жовтня 2020 року № 1939 (зі змінами), від 20 листопада 2020 року № 2137 

(зі змінами), від 23 грудня 2020 року № 2683 (зі змінами), від 20 січня 2021 року 

№ 76 (зі змінами),  від 19 лютого 2021 року № 268 (зі змінами), від 22 березня 

2021 року № 482 (зі змінами), від 21 квітня 2021 року № 673 (зі змінами),  

від 26 травня 2021 року № 852 (зі змінами), від 23 червня 2021 року № 1042 

(зі змінами), від 23 липня 2021 року № 1177 (зі змінами), від 22 вересня 2021 року 

№ 1600 (зі змінами), від 23 жовтня 2021 року № 1841 (зі змінами),  

від 24 листопада 2021 року № 2300 (зі змінами), від 22 грудня 2021 року № 2823 

(зі змінами), від 25 січня 2022 року № 120 (зі змінами), від 22 лютого 2022 року  

№ 330.1 (зі змінами), від 06 травня 2022 року № 456 (зі змінами), від 13 травня 

2022 року № 487 (зі змінами), від 31 травня 2022 року № 559 (зі змінами),  

від 28 червня 2022 року № 652 (зі змінами), від 26 липня 2022 року № 820 

(зі змінами), від 30 серпня 2022 року № 1053 (зі змінами), від 30 вересня 

2022 року № 1239 та від 25 жовтня 2022 року № 1354 затвердила розмір вартості 
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Послуги, наданої у січні - грудні 2020 року, січні  - червні 2021 року, серпні – 

грудні 2021 року, січні та лютому 2022 року для 25 ПУП, березні – вересні  

2022 року для 24 ПУП. 

Відповідно до пункту 13.5 глави 13 Порядку сторони корегують акти 

приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел після проведення 

розрахунків обсягів урегулювання у разі надходження оновлених даних від 

учасників ринку. Після підписання ОСП корегованого акта ПУП надає Регулятору 

кореговану вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел для затвердження.  

Враховуючи зазначене, деякі ПУП надали до НКРЕКП коригуючі акти до 

актів приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та відповідні 

розрахунки вартості Послуги, а саме:  

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» (листи від 12 вересня 2022 року 

№ 2658 та від 22 вересня 2022 року № 2779 та № 2783,) щодо коригування 

розміру вартості Послуги, наданої у жовтні 2021 року та січні – квітні 2022 року. 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (лист 

від 15 вересня 2022 року № 01-08/2193) щодо коригування розміру вартості 

Послуги, наданої у лютому 2022 року; 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(листи від 30 вересня 2022 року № 13.2/3265 та від 21 жовтня 2022 року № 

13.2/3438) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у серпні та 

вересні 2022 року; 

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 29 вересня 2022 року  

№ 02-10-1/11194) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у січні - 

грудні 2020 року; 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(листи від 03 жовтня 2022 року № 587/05-02-3823 та № 587/05-02-3824) щодо 

коригування розміру вартості Послуги, наданої у жовтні – грудні 2020 року та 

січні - червні 2021 року;  

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(листи від 06 жовтня 2022 року № 2685 та № 2686) щодо коригування розміру 

вартості Послуги, наданої у липні та серпні 2022 року;  

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 07 жовтня  

2022 року № 25/4/7/23/29603) щодо коригування розміру вартості Послуги, 

наданої у листопаді та грудні 2021 року; 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 11 жовтня  

2022 року № 27/3225) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у 

серпні – грудні 2021 року; 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 11 жовтня 2022 року № 11/10/2022/4-ЗТ) щодо коригування розміру 

вартості Послуги, наданої у квітні 2022 року; 

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 12 жовтня 2022 року  

№ 1-20/5882, № 1-20/5883, № 1-20/5884 та № 1-20/5885) щодо коригування 

розміру вартості Послуги, наданої у лютому – травні 2022 року; 
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ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 14 жовтня 2022 року  

№ 02-10-1/11616) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у січні – 

червні та серпні – грудні 2021 року;  

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 13 жовтня 2022 року № 10.2/3449) щодо 

коригування розміру вартості Послуги, наданої у серпні 2022 року; 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (лист від 24 жовтня 2022 року № 2656-010) щодо коригування 

розміру вартості Послуги, наданої у червні – серпні 2022 року;  

 ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (лист від 26 жовтня  

2022 року № 5762) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у вересні 

2022 року. 

 

Ураховуючи викладене вище, пропонується: 

унести зміни до постанов НКРЕКП 

від 25 лютого 2020 року № 485 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

січні 2020 року»; 

від 25 березня 2020 року № 727 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

лютому 2020 року»; 

від 22 квітня 2020 року № 864 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

березні 2020 року»;  

від 27 травня 2020 року № 996 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

квітні 2020 року»; 

від 24 червня 2020 року № 1210 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

травні 2020 року»;  

від 29 липня 2020 року № 1472 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

червні 2020 року»;  

від 26 серпня 2020 року № 1612 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

липні 2021 року»;  

від 23 вересня 2020 року № 1741 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

серпні 2020 року»;  



4 

від 21 жовтня 2020 року № 1939 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

вересні 2020 року»;  

від 20 листопада 2020 року № 2137 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

жовтні 2020 року»;  

від 23 грудня 2020 року № 2683 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

листопаді 2020 року»;  

від 20 січня 2021 року № 76 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

грудні 2020 року»;  

від 19 лютого 2021 року № 268 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

січні 2021 року»;  

від 22 березня 2021 року № 482 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

лютому 2021 року»;  

від 21 квітня 2021 року № 673 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

березні 2021 року»;  

від 26 травня 2021 року № 852 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

квітні 2021 року»; 

від 23 червня 2021 року № 1042 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

травні 2021 року»; 

від 23 липня 2021 року № 1177 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

червні 2021 року»; 

від 22 вересня 2021 року № 1600 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

серпні 2021 року»; 

від 23 жовтня 2021 року № 1841 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
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альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

вересні 2021 року»; 

від 24 листопада 2021 року № 2300 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

жовтні 2021 року»; 

від 22 грудня 2021 року № 2823 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

листопаді 2021 року»; 

від 25 січня 2022 року № 120 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

грудні 2021 року»; 

від 22 лютого 2022 року № 330.1 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

січні 2022 року»; 

від 06 травня 2022 року № 456 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

лютому 2022 року»; 

від 13 травня 2022 року № 487 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

березні 2022 року»; 

від 31 травня 2022 року № 559 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

квітні 2022 року»; 

від 28 червня 2022 року № 652 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

травні 2022 року»; 

від 26 липня 2022 року № 820 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

червні 2022 року»; 

від 30 серпня 2022 року № 1053 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

липні 2022 року»; 

від 30 вересня 2022 року № 1239 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

серпні 2022 року»; 
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від 25 жовтня 2022 року № 1354 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

вересні 2022 року». 

 
 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                                        І. Сідоров 
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УТОЧНЕННЯ 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

________________                                                                      № _____________ Київ 

 

 

Про затвердження Змін до деяких 

постанов НКРЕКП  
 

 

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, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 

додаються. 

 

 

 

Голова НКРЕКП  К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг 

_____________  № ____________ 

 

 

Зміни  

до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 

1. В абзаці двадцять четвертому постановляючої частини постанови 

НКРЕКП від 25 лютого 2020 року № 485 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у січні 2020 року» цифри «398 268,36» замінити цифрами «399 851,63». 

 

2. В абзаці двадцять п’ятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 25 березня 2020 року № 727 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у лютому 2020 року» цифри «1 436 565,73» замінити цифрами «1 440 052,75». 

 

3. В абзаці двадцять шостому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 22 квітня 2020 року № 864 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у березні 2020 року» цифри «3 436 033,72» замінити цифрами «3 476 909,96». 

 

4. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП від 

27 травня 2020 року № 996 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у квітні 2020 року» цифри «5 644 094,05» замінити цифрами «5 737 062,33». 

 

5. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 24 червня 2020 року № 1210 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у травні 2020 року» цифри «5 007 602,95» замінити цифрами «5 116 281,06». 

 

6. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 29 липня 2020 року № 1472 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
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альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у червні 2020 року» цифри «6 637 479,75» замінити цифрами «6 724 233,01». 

 

7. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 26 серпня 2020 року № 1612 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у липні 2021 року» цифри «7 697 260,18» замінити цифрами «7 768 400,64». 

 

8. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 23 вересня 2020 року № 1741 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у серпні 2020 року» цифри «7 418 352,25» замінити цифрами «7 480 506,64». 

 

9. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 21 жовтня 2020 року № 1939 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у вересні 2020 року» цифри «5 733 556,36» замінити цифрами «5 751 536,90». 

 

10. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 20 листопада 2020 року № 2137 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у жовтні 2020 року» такі зміни: 

 

1) в абзаці вісімнадцятому цифри «9 449 827,35» замінити цифрами 

«9 669 584,79»; 

 

2) в абзаці дев’ятнадцятому цифри «3 816 964,79» замінити цифрами 

«3 833 555,02». 

 

11. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 23 грудня 

2020 року № 2683 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у листопаді 2020 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «3 932 636,11» замінити цифрами 

«4 027 636,15»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «750 591,08» замінити цифрами 

«762 454,91». 
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12. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 20 січня 

2021 року № 76 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2020 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «936 745,50» замінити цифрами 

«975 296,03»; 

 

2) в абзаці двадцять шостому цифри «529 902,64» замінити цифрами 

«543 032,06». 

 

13. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 19 лютого 

2021 року № 268 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у січні 2021 року» такі 

зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «3 624 664,45» замінити цифрами 

«3 701 619,55»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «518 885,24» замінити цифрами 

«527 915,49». 

 

14. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 22 березня 

2021 року № 482 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у лютому 2021 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «6 648 598,46» замінити цифрами 

«6 732 874,39»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «2 103 050,98» замінити цифрами 

«2 126 912,40». 

 

15. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 21 квітня 

2021 року № 673 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у березні 2021 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці шістнадцятому цифри «13 347 699,98» замінити цифрами 

«13 590 929,61»; 
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2) в абзаці сімнадцятому цифри «6 030 159,65» замінити цифрами 

«6 074 929,72». 

 

16. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 26 травня 

2021 року № 852 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у квітні 2021 року» такі 

зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «15 084 797,06» замінити цифрами 

«15 220 966,82»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «6 783 910,53» замінити цифрами 

«6 822 303,01». 

 

17. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 23 червня 

2021 року № 1042 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у травні 2021 року» такі 

зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «24 442 182,21» замінити цифрами 

«24 651 837,88»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «10 284 132,00» замінити цифрами 

«10 432 453,46». 

 

18. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 23 липня 

2021 року № 1177 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у червні 2021 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «21 439 449,97» замінити цифрами 

«21 706 104,69»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «9 362 098,41» замінити цифрами 

«9 559 717,61». 

 

19. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 22 вересня 

2021 року № 1600 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у серпні 2021 року» 

такі зміни: 
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1) в абзаці четвертому цифри «13 140 136,60» замінити цифрами 

«13 140 900,40»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «8 864 318,50» замінити цифрами 

«8 925 997,33». 

 

20. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 23 жовтня 

2021 року № 1841 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у вересні 2021 року» 

такі зміни:  

 

1) в абзаці четвертому цифри «12 172 291,07» замінити цифрами 

«12 175 064,38»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «5 981 422,36» замінити цифрами 

«6 051 736,70». 

 

21. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 24 листопада 2021 року № 2300 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у жовтні 2021 року» такі зміни: 

 

1) в абзаці четвертому цифри « 8 467 735,02» замінити цифрами 

« 8 457 230,37»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «4 213 811,27» замінити цифрами 

«4 295 179,67»; 

 

3) в абзаці дев’ятнадцятому цифри «25 462 806,99» замінити цифрами 

«25 527 046,75». 

 

22. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 22 грудня 

2021 року № 2823 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у листопаді 2021 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці четвертому цифри «3 452 893,34» замінити цифрами 

«3 455 565,48»; 

 

2) в абзаці тринадцятому цифри «98 119,41» замінити цифрами 

«98 079,03»; 
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3) в абзаці вісімнадцятому цифри «1 533 489,85» замінити цифрами 

«1 554 950,92». 

 

23. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 25 січня 

2022 року № 120 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2021 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці четвертому цифри «957 417,69» замінити цифрами 

«959 223,76»; 

 

2) в абзаці тринадцятому цифри «13 995,04» замінити цифрами 

«13 992,50»; 

 

3) в абзаці вісімнадцятому цифри «330 215,87» замінити цифрами 

«335 484,40». 

 

24. В абзаці дев’ятнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 22 лютого 2022 року № 330.1 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у січні 2022 року» цифри «8 572 569,54» замінити цифрами «8 594 377,15». 

 

25. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 06 травня 

2022 року № 456 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у лютому 2022 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці п’ятнадцятому цифри «5 896 967,94» замінити цифрами 

«5 897 700,34»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «14 167 189,49» замінити цифрами 

«14 199 651,69»; 

 

3) в абзаці двадцять першому цифри «2 695 282,93» замінити цифрами 

«2 695 784,52». 

 

26. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 13 травня 

2022 року № 487 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у березні 2022 року» 

такі зміни: 
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1) в абзаці вісімнадцятому цифри «34 649 943,78» замінити цифрами 

«34 673 510,01»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «4 461 330,32» замінити цифрами 

«4 451 296,16». 

 

27. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 31 травня 

2022 року № 559 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у квітні 2022 року» такі 

зміни: 

 

1) в абзаці одинадцятому цифри «14 772 411,87» замінити цифрами 

«14 767 109,04»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «31 458 118,20» замінити цифрами 

«31 496 554,62»; 

 

3) в абзаці двадцять першому цифри «4 641 910,62» замінити цифрами 

«4 640 089,68». 

 

28. В абзаці двадцять першому постановляючої частини постанови 

НКРЕКП від 28 червня 2022 року № 652 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у травні 2022 року» цифри «6 799 352,40» замінити цифрами «6 798 460,54». 

 

29. В абзаці сьомому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 26 липня 2022 року № 820 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у червні 2022 року» цифри «14 433 533,25» замінити цифрами «14 435 020,45». 

 

30. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 30 серпня 

2022 року № 1053 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у липні 2022 року» такі 

зміни: 

 

1) в абзаці восьмому цифри «11 419 569,10» замінити цифрами 

«11 419 977,19»; 

 

2) в абзаці дев’ятнадцятому цифри «11 458 955,73» замінити цифрами  

«11 462 179,15». 
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31. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 30 вересня 

2022 року № 1239 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у серпні 2022 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці сьомому цифри «2 689 053,39» замінити цифрами 

«2 691 243,29»; 

 

2) в абзаці восьмому цифри «8 889 464,65» замінити цифрами 

«8 902 980,03»; 

 

3) в абзаці дев’ятнадцятому цифри «9 187 828,63» замінити цифрами 

«9 189 240,11»; 

 

4) в абзаці двадцять п’ятому цифри «24 421 485,23» замінити цифрами 

«24 367 186,15». 

 

32. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 25 жовтня 

2022 року № 1354 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у вересні 2022 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці десятому цифри «2 350 430,26» замінити цифрами 

«2 359 887,98»; 

 

2) в абзаці двадцять четвертому цифри «13 281 112,79» замінити цифрами 

«13 395 116,32». 

 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                                        І. Сідоров 

 



 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП у частині 

коригування розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 

постачальниками універсальних послуг 

 

Згідно з частиною шостою статті 63 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон) постачальник універсальних послуг  

(далі – ПУП) одночасно з виконанням обов’язку щодо купівлі електричної енергії 

за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої 

потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору 

системи передачі (далі – ОСП) послугу із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (далі – 

Послуга). 

Вартість Послуги визначається у відповідні розрахункові періоди як різниця 

між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом, та її 

вартістю, розрахованою за цінами ринку «на добу наперед». Розрахунок вартості 

Послуги здійснюється ПУП відповідно до порядку купівлі електричної енергії, 

виробленої з альтернативних джерел енергії. Вартість Послуги затверджується 

Регулятором. 

Відповідно до пункту 13.3 глави 13 Порядку купівлі гарантованим 

покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641 (далі – 

Порядок), протягом двох робочих днів після отримання від ОСП акта приймання-

передачі, підписаного з його сторони, ПУП надає Регулятору розрахунок вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел для затвердження. 

Так, НКРЕКП постановами від 25 лютого 2020 року № 485 (зі змінами),  

від 25 березня 2020 року № 727 (зі змінами), від 22 квітня 2020 року № 864 

(зі змінами),  від 27 травня 2020 року № 996 (зі змінами), від 24 червня 2020 року 

№ 1210 (зі змінами), від 29 липня 2020 року № 1472 (зі змінами), від 26 серпня 

2020 року № 1612 (зі змінами), від 23 вересня 2020 року № 1741 (зі змінами),  

від 21 жовтня 2020 року № 1939 (зі змінами), від 20 листопада 2020 року № 2137 

(зі змінами), від 23 грудня 2020 року № 2683 (зі змінами), від 20 січня 2021 року 

№ 76 (зі змінами),  від 19 лютого 2021 року № 268 (зі змінами), від 22 березня 

2021 року № 482 (зі змінами), від 21 квітня 2021 року № 673 (зі змінами),  

від 26 травня 2021 року № 852 (зі змінами), від 23 червня 2021 року № 1042 

(зі змінами), від 23 липня 2021 року № 1177 (зі змінами), від 22 вересня 2021 року 

№ 1600 (зі змінами), від 23 жовтня 2021 року № 1841 (зі змінами),  

від 24 листопада 2021 року № 2300 (зі змінами), від 22 грудня 2021 року № 2823 

(зі змінами), від 25 січня 2022 року № 120 (зі змінами), від 22 лютого 2022 року  

№ 330.1 (зі змінами), від 06 травня 2022 року № 456 (зі змінами), від 13 травня 

2022 року № 487 (зі змінами), від 31 травня 2022 року № 559 (зі змінами),  

від 28 червня 2022 року № 652 (зі змінами), від 30 серпня 2022 року № 1053 

(зі змінами) та від 30 вересня 2022 року № 1239 затвердила розмір вартості 

Послуги, наданої у січні - грудні 2020 року, січні  - червні 2021 року, серпні – 
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грудні 2021 року, січні та лютому 2022 року для 25 ПУП, березні – травні, липні 

та серпні 2022 року для 24 ПУП. 

Відповідно до пункту 13.5 глави 13 Порядку сторони корегують акти 

приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел після проведення 

розрахунків обсягів урегулювання у разі надходження оновлених даних від 

учасників ринку. Після підписання ОСП корегованого акта ПУП надає Регулятору 

кореговану вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел для затвердження.  

Враховуючи зазначене, деякі ПУП надали до НКРЕКП коригуючі акти до 

актів приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та відповідні 

розрахунки вартості Послуги, а саме:  

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» (листи від 12 вересня 2022 року 

№ 2658 та від 22 вересня 2022 року № 2779 та № 2783,) щодо коригування 

розміру вартості Послуги, наданої у жовтні 2021 року та січні – квітні 2022 року. 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (лист 

від 15 вересня 2022 року № 01-08/2193) щодо коригування розміру вартості 

Послуги, наданої у лютому 2022 року; 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 30 вересня 2022 року № 13.2/3265) щодо коригування розміру вартості 

Послуги, наданої у серпні 2022 року; 

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 29 вересня 2022 року  

№ 02-10-1/11194) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у січні - 

грудні 2020 року; 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(листи від 03 жовтня 2022 року № 587/05-02-3823 та № 587/05-02-3824) щодо 

коригування розміру вартості Послуги, наданої у жовтні – грудні 2020 року та 

січні - червні 2021 року;  

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(листи від 06 жовтня 2022 року № 2685 та № 2686) щодо коригування розміру 

вартості Послуги, наданої у липні та серпні 2022 року;  

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 07 жовтня  

2022 року № 25/4/7/23/29603) щодо коригування розміру вартості Послуги, 

наданої у листопаді та грудні 2021 року; 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 11 жовтня  

2022 року № 27/3225) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у 

серпні – грудні 2021 року; 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 11 жовтня 2022 року № 11/10/2022/4-ЗТ) щодо коригування розміру 

вартості Послуги, наданої у квітні 2022 року; 

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 12 жовтня 2022 року  

№ 1-20/5882, № 1-20/5883, № 1-20/5884 та № 1-20/5885) щодо коригування 

розміру вартості Послуги, наданої у лютому – травні 2022 року; 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 13 жовтня 2022 року № 10.2/3449) щодо 

коригування розміру вартості Послуги, наданої у серпні 2022 року. 
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Ураховуючи викладене вище, пропонується: 

унести зміни до постанов НКРЕКП 

від 25 лютого 2020 року № 485 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

січні 2020 року»; 

від 25 березня 2020 року № 727 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

лютому 2020 року»; 

від 22 квітня 2020 року № 864 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

березні 2020 року»;  

від 27 травня 2020 року № 996 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

квітні 2020 року»; 

від 24 червня 2020 року № 1210 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

травні 2020 року»;  

від 29 липня 2020 року № 1472 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

червні 2020 року»;  

від 26 серпня 2020 року № 1612 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

липні 2021 року»;  

від 23 вересня 2020 року № 1741 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

серпні 2020 року»;  

від 21 жовтня 2020 року № 1939 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

вересні 2020 року»;  

від 20 листопада 2020 року № 2137 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

жовтні 2020 року»;  

від 23 грудня 2020 року № 2683 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

листопаді 2020 року»;  
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від 20 січня 2021 року № 76 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

грудні 2020 року»;  

від 19 лютого 2021 року № 268 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

січні 2021 року»;  

від 22 березня 2021 року № 482 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

лютому 2021 року»;  

від 21 квітня 2021 року № 673 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

березні 2021 року»;  

від 26 травня 2021 року № 852 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

квітні 2021 року»; 

від 23 червня 2021 року № 1042 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

травні 2021 року»; 

від 23 липня 2021 року № 1177 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

червні 2021 року»; 

від 22 вересня 2021 року № 1600 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

серпні 2021 року»; 

від 23 жовтня 2021 року № 1841 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

вересні 2021 року»; 

від 24 листопада 2021 року № 2300 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

жовтні 2021 року»; 

від 22 грудня 2021 року № 2823 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

листопаді 2021 року»; 

від 25 січня 2022 року № 120 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
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альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

грудні 2021 року»; 

від 22 лютого 2022 року № 330.1 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

січні 2022 року»; 

від 06 травня 2022 року № 456 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

лютому 2022 року»; 

від 13 травня 2022 року № 487 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

березні 2022 року»; 

від 31 травня 2022 року № 559 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

квітні 2022 року»; 

від 28 червня 2022 року № 652 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

травні 2022 року»; 

від 30 серпня 2022 року № 1053 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

липні 2022 року»; 

від 30 вересня 2022 року № 1239 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

серпні 2022 року». 

 
 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                                        І. Сідоров 
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ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

________________                                                                      № _____________ Київ 

 

 

Про затвердження Змін до деяких 

постанов НКРЕКП  
 

 

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, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 

додаються. 

 

 

 

Голова НКРЕКП  К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг 

_____________  № ____________ 

 

 

Зміни  

до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 

1. В абзаці двадцять четвертому постановляючої частини постанови 

НКРЕКП від 25 лютого 2020 року № 485 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у січні 2020 року» цифри «398 268,36» замінити цифрами «399 851,63». 

 

2. В абзаці двадцять п’ятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 25 березня 2020 року № 727 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у лютому 2020 року» цифри «1 436 565,73» замінити цифрами «1 440 052,75». 

 

3. В абзаці двадцять шостому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 22 квітня 2020 року № 864 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у березні 2020 року» цифри «3 436 033,72» замінити цифрами «3 476 909,96». 

 

4. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП від 

27 травня 2020 року № 996 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у квітні 2020 року» цифри «5 644 094,05» замінити цифрами «5 737 062,33». 

 

5. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 24 червня 2020 року № 1210 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у травні 2020 року» цифри «5 007 602,95» замінити цифрами «5 116 281,06». 

 

6. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 29 липня 2020 року № 1472 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
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альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у червні 2020 року» цифри «6 637 479,75» замінити цифрами «6 724 233,01». 

 

7. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 26 серпня 2020 року № 1612 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у липні 2021 року» цифри «7 697 260,18» замінити цифрами «7 768 400,64». 

 

8. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 23 вересня 2020 року № 1741 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у серпні 2020 року» цифри «7 418 352,25» замінити цифрами «7 480 506,64». 

 

9. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 21 жовтня 2020 року № 1939 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у вересні 2020 року» цифри «5 733 556,36» замінити цифрами «5 751 536,90». 

 

10. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 20 листопада 2020 року № 2137 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у жовтні 2020 року» такі зміни: 

 

1) в абзаці вісімнадцятому цифри «9 449 827,35» замінити цифрами 

«9 669 584,79»; 

 

2) в абзаці дев’ятнадцятому цифри «3 816 964,79» замінити цифрами 

«3 833 555,02». 

 

11. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 23 грудня 

2020 року № 2683 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у листопаді 2020 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «3 932 636,11» замінити цифрами 

«4 027 636,15»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «750 591,08» замінити цифрами 

«762 454,91». 

 



3 

 

12. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 20 січня 

2021 року № 76 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2020 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці сімнадцятому цифри «936 745,50» замінити цифрами 

«975 296,03»; 

 

2) в абзаці двадцять шостому цифри «529 902,64» замінити цифрами 

«543 032,06». 

 

13. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 19 лютого 2021 року № 268 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у січні 2021 року» цифри «3 624 664,45» замінити цифрами «3 701 619,55». 

 

14. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 22 березня 2021 року № 482 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у лютому 2021 року» цифри «6 648 598,46» замінити цифрами «6 732 874,39». 

 

15. В абзаці шістнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 21 квітня 2021 року № 673 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у березні 2021 року» цифри «13 347 699,98» замінити цифрами «13 590 929,61». 

 

16. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП від 

26 травня 2021 року № 852 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у квітні 2021 року» цифри «15 084 797,06» замінити цифрами «15 220 966,82». 

 

17. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП від 

23 червня 2021 року № 1042 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у травні 2021 року» цифри «24 442 182,21» замінити цифрами «24 651 837,88». 

 

18. В абзаці сімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП від 

23 липня 2021 року № 1177 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
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альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у червні 2021 року» цифри «21 439 449,97» замінити цифрами «21 706 104,69». 

 

19. В абзаці четвертому постановляючої частини постанови НКРЕКП від 

22 вересня 2021 року № 1600 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у серпні 2021 року» цифри «13 140 136,60» замінити цифрами «13 140 900,40». 

 

20. В абзаці четвертому постановляючої частини постанови НКРЕКП від 

23 жовтня 2021 року № 1841 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у вересні 2021 року» цифри «12 172 291,07» замінити цифрами «12 175 064,38». 

 

21. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 24 листопада 2021 року № 2300 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у жовтні 2021 року» такі зміни: 

 

1) в абзаці четвертому цифри « 8 467 735,02» замінити цифрами 

« 8 457 230,37»; 

 

2) в абзаці дев’ятнадцятому цифри «25 462 806,99» замінити цифрами 

«25 527 046,75». 

 

22. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 22 грудня 

2021 року № 2823 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у листопаді 2021 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці четвертому цифри «3 452 893,34» замінити цифрами 

«3 455 565,48»; 

 

2) в абзаці тринадцятому цифри «98 119,41» замінити цифрами 

«98 079,03». 

 

23. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 25 січня 

2022 року № 120 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2021 року» 

такі зміни: 
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1) в абзаці четвертому цифри «957 417,69» замінити цифрами 

«959 223,76»; 

 

2) в абзаці тринадцятому цифри «13 995,04» замінити цифрами 

«13 992,50». 

 

24. В абзаці дев’ятнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 22 лютого 2022 року № 330.1 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у січні 2022 року» цифри «8 572 569,54» замінити цифрами «8 594 377,15». 

 

25. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 06 травня 

2022 року № 456 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у лютому 2022 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці п’ятнадцятому цифри «5 896 967,94» замінити цифрами 

«5 897 700,34»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «14 167 189,49» замінити цифрами 

«14 199 651,69»; 

 

3) в абзаці двадцять першому цифри «2 695 282,93» замінити цифрами 

«2 695 784,52». 

 

26. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 13 травня 

2022 року № 487 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у березні 2022 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці вісімнадцятому цифри «34 649 943,78» замінити цифрами 

«34 673 510,01»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «4 461 330,32» замінити цифрами 

«4 451 296,16». 

 

27. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 31 травня 

2022 року № 559 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у квітні 2022 року» такі 

зміни: 
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1) в абзаці одинадцятому цифри «14 772 411,87» замінити цифрами 

«14 767 109,04»; 

 

2) в абзаці вісімнадцятому цифри «31 458 118,20» замінити цифрами 

«31 496 554,62»; 

 

3) в абзаці двадцять першому цифри «4 641 910,62» замінити цифрами 

«4 640 089,68». 

 

28. В абзаці двадцять першому постановляючої частини постанови 

НКРЕКП від 28 червня 2022 року № 652 «Про затвердження розміру вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у травні 2022 року» цифри «6 799 352,40» замінити цифрами «6 798 460,54». 

 

29. В абзаці дев’ятнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 30 серпня 2022 року № 1053 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у липні 2022 року» цифри «11 458 955,73» замінити цифрами «11 462 179,15». 

 

30. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 30 вересня 

2022 року № 1239 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у серпні 2022 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці сьомому цифри «2 689 053,39» замінити цифрами 

«2 691 243,29»; 

 

2) в абзаці дев’ятнадцятому цифри «9 187 828,63» замінити цифрами 

«9 189 240,11»; 

 

3) в абзаці двадцять п’ятому цифри «24 421 485,23» замінити цифрами 

«24 367 186,15». 

 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                                        І. Сідоров 

 


