
 

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

25 серпня 2021 року № 1443 (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) та від 25 жовтня 

2022 року № 1354 (зі змінами) затвердила розмір вартості Послуги, наданої у 

квітні та липні 2021 року, січні та лютому 2022 року для 25 ПУП, березні, квітні 

та 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:  
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ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (лист 

від 29 листопада 2022 року № 587/05-02-4579) щодо коригування розміру вартості 

Послуги, наданої у січні та лютому 2022 року;  

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 30 листопада 2022 року 

№ 001-21/3308) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у січні та 

лютому 2022 року;  

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 14 жовтня 2022 року № 02-10-

1/11616 та від 06 грудня 2022 року № 02-10-1/14317) щодо коригування розміру 

вартості Послуги, наданої у липні 2021 року;  

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 09 грудня 2022 року № 10.2/4227) щодо 

коригування розміру вартості Послуги, наданої у вересні 2022 року; 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 12 грудня 2022 року № 3322) щодо коригування розміру вартості 

Послуги, наданої у вересні 2022 року;  

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (лист від 14 грудня 2022 року № 3082-010) щодо коригування 

розміру вартості Послуги, наданої у вересні 2022 року; 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (лист від 19 грудня 2022 року 

№ 5628/10) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у квітні  

2021 року;  

ТОВ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 19 грудня 2022 року  

№ 01-20/8701, № 01-20/8702, № 01-20/8703) щодо коригування розміру вартості 

Послуги, наданої у березні, квітні та вересні 2022 року. 

 

 

Ураховуючи викладене вище, пропонується: 

унести зміни до постанов 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»; 

від 25 серпня 2021 року № 1443 «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 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»; 
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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 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». 

 
 

Директор 

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 першому 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 «39 828 106,02» замінити цифрами «39 261 873,04». 

 

2. В абзаці вісімнадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 25 серпня 2021 року № 1443 «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 «12 124 096,34» замінити цифрами «12 188 066,18». 

 

3. Внести до 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» такі 

зміни: 

 

1) в абзаці десятому цифри «6 291 719,43» замінити цифрами 

«6 293 421,92»; 

 

2) в абзаці сімнадцятому цифри «4 924 008,76» замінити цифрами  

«5 041 623,16». 

 

4. 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 дев’ятому цифри «14 546 749,33» замінити цифрами 

«14 550 542,97»; 
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2) в абзаці шістнадцятому цифри «11 316 209,75» замінити цифрами  

«11 637 048,79». 

 

5. В абзаці двадцять першому 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» цифри «4 451 296,16» замінити цифрами «4 509 445,25». 

 

6. В абзаці двадцять першому 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» цифри «4 640 089,68» замінити цифрами «4 849 410,00». 

 

7. 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 сьомому цифри «1 094 101,27» замінити цифрами 

«1 095 018,26»; 

 

2) в абзаці восьмому цифри «4 183 463,02» замінити цифрами  

«4 182 419,98»; 

 

3) в абзаці дев’ятнадцятому цифри «4 165 348,49» замінити цифрами 

«4 168 659,41»; 

 

4) в абзаці двадцять першому цифри «2 439 052,00» замінити цифрами 

«2 439 886,81». 

 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                        І. Сідоров 

 


