
 

УТОЧНЕННЯ 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП у частині 

затвердження/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. 

У зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (із змінами), прийнято 

постанову НКРЕКП від 26 квітня 2022 року № 396 «Про особливості визначення 

обсягу та проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими 

установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану» 

(далі – Постанова № 396). 

Купівля електричної енергії, виробленої генеруючими установками 

приватних домогосподарств в обсязі, що перевищує місячне споживання 

електричної енергії таким приватним домогосподарством, за «зеленим» тарифом, 

установленим НКРЕКП, за договором про купівлю-продаж електричної енергії за 

«зеленим» тарифом, та порядок оплати ОСП вартості Послуги ПУП здійснюється 

із урахуванням вимог Постанови № 396. 

Так, НКРЕКП постановами 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 25 серпня 

2021 року № 1443 (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 
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№ 120 (зі змінами), від 06 травня 2022 року № 456 (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 

(зі змінами), від 25 жовтня 2022 року № 1354 (зі змінами), від 10 січня 2023 року 

№ 55 та від 10 січня 2023 року № 56 затвердила розмір вартості Послуги, наданої 

у січні – грудні 2021 року, лютому 2022 року для 25 ПУП, травні – вересні  

2022 року для 24 ПУП, жовтні 2022 року для 13 ПУП та листопаді 2022 року для 

14 ПУП. 

Так, деякі ПУП своїми листами надали до НКРЕКП акти приймання-

передачі та розрахунки розміру вартості Послуги, наданої у жовтні та листопаді 

2022 року, а саме: 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (листи від 09 січня  

2023 року № 27/99 та від 18 січня 2023 року № 27/220); 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(листи від 10 січня 2023 року № 12.1/108 та № 12.1/110, від 19 січня 2023 року  

№ 12.1/287 та № 12.1/288); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  

(листи від 12 січня 2023 року № 587/05-02-213 та від 16 січня 2023 року  

№ 587/05-02-273); 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 12 січня  

2023 року № 2098/DNEP); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 19 січня 2023 року  

№ 0402-200 та № 0402-201). 

 

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 «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(листи від 02 січня 2023 року № 1 та від 16 січня 2023 року № 193) щодо 

коригування розміру вартості Послуги, наданої у травні – вересні 2022 року;  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (листи від 26 грудня 2022 року 

№ 5737/10 та від 06 січня 2023 року № 64/10) щодо коригування розміру вартості 

Послуги, наданої у травні – грудні 2021 року;  

ТОВ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 30 грудня 2022 року № 01-20/9094 

та № 01-20/9095) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у лютому 

та вересні 2022 року; 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 19 січня  

2023 року № 3006/DNEP) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у 

січні – травні та липні – грудні 2021 року. 
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Ураховуючи викладене вище, пропонується: 

унести зміни до постанов 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»; 

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 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 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»; 
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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 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 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»; 

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»; 

від 10 січня 2023 року № 55 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

жовтні 2022 року»; 

від 10 січня 2023 року № 56 «Про затвердження розміру вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

листопаді 2022 року». 

 

 

Директор 

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, постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 26 квітня 2022 року № 396 «Про особливості визначення обсягу та 

проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими 

установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану», 

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 третьому 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 «10 909 196,59» замінити цифрами «10 915 035,51». 

 

2. В абзаці третьому 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 «20 445 265,55» замінити цифрами «20 449 190,56». 

 

3. В абзаці третьому 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 «50 979 217,23» замінити цифрами «50 978 780,46». 

 

4. В абзаці третьому 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 «60 716 515,60» замінити цифрами «60 710 402,02». 

 

5. 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 третьому цифри «100 777 968,28» замінити цифрами 

«100 755 262,63»; 
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2) в абзаці двадцять першому цифри «57 299 564,68» замінити цифрами 

«55 804 827,81». 

 

6. В абзаці двадцять першому 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» цифри «57 327 156,59» замінити цифрами «56 966 693,18». 

 

7. Внести до 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» такі 

зміни: 

 

1) в абзаці третьому цифри «108 933 237,18» замінити цифрами 

«109 011 447,28»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «59 934 111,92» замінити цифрами 

«60 027 985,56». 

 

8. 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: 

 

1) в абзаці третьому цифри «86 705 057,54» замінити цифрами 

«86 757 572,00»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «45 511 652,97» замінити цифрами 

«45 533 308,62». 

 

9. 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 третьому цифри «65 780 364,44» замінити цифрами 

«65 848 642,34»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «35 167 622,33» замінити цифрами 

«35 124 195,09». 
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10. 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 третьому цифри «46 693 069,65» замінити цифрами 

«46 725 189,24»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «29 351 849,10» замінити цифрами 

«29 440 231,15». 

 

11. 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 третьому цифри «18 948 254,77» замінити цифрами 

«18 887 280,09»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «10 077 373,24» замінити цифрами 

«10 078 146,31». 

 

12. 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 третьому цифри «4 491 044,86» замінити цифрами 

«4 491 120,00»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «3 547 546,62» замінити цифрами 

«3  547 290,27». 

 

13. В абзаці двадцять першому 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» цифри «2 695 784,52» замінити цифрами «2 697 905,51». 

 

14. В абзаці одинадцятому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 28 червня 2022 року № 652 «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 травні 2022 року» цифри «29 720 744,40» замінити цифрами «29 723 826,56». 

 

15. В абзаці десятому 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 «32 984 869,87» замінити цифрами «32 980 333,83». 

 

16. В абзаці одинадцятому 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 «28 057 788,48» замінити цифрами «28 052 825,57». 

 

17. В абзаці одинадцятому 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» цифри «19 494 954,17» замінити цифрами «19 504 112,09». 

 

18. 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 одинадцятому цифри «9 100 773,98» замінити цифрами 

«9 109 139,61»; 

 

2) в абзаці двадцять першому цифри «2 439 886,81» замінити цифрами 

«2 568 054,58». 

 

19. Постановляючу частину постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року 

№ 55 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 

наданої постачальниками універсальних послуг у жовтні 2022 року» доповнити 

п’ятьма новими абзацами такого змісту: 

«ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 44 854 694,15 грн 

(без ПДВ); 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 973 194,79 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» –  

16 481 042,63 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» – 18 354 923,67 грн (без ПДВ); 
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ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  

КОМПАНІЯ» – 20 659 215,91 грн (без ПДВ).». 

 

20. Постановляючу частину постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року 

№ 56 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 

наданої постачальниками універсальних послуг у листопаді 2022 року» 

доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту: 

«ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 14 509 512,89 грн 

(без ПДВ); 

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 341 117,88 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» –  

4 628 123,67 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» – 4 697 851,00 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  

КОМПАНІЯ» – 6 511 232,62 грн (без ПДВ).». 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                        І. Сідоров 

 



Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП у частині 

затвердження/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.

У зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (із змінами), прийнято 
постанову НКРЕКП від 26 квітня 2022 року № 396 «Про особливості визначення 
обсягу та проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими 
установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану» 
(далі – Постанова № 396).

Купівля електричної енергії, виробленої генеруючими установками 
приватних домогосподарств в обсязі, що перевищує місячне споживання 
електричної енергії таким приватним домогосподарством, за «зеленим» тарифом, 
установленим НКРЕКП, за договором про купівлю-продаж електричної енергії за 
«зеленим» тарифом, та порядок оплати ОСП вартості Послуги ПУП здійснюється 
із урахуванням вимог Постанови № 396.

Так, НКРЕКП постановами від 23 червня 2021 року № 1042 (зі змінами), 
від 23 липня 2021 року № 1177 (зі змінами), від 25 серпня 2021 року № 1443 
(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 06 травня 2022 року № 456 (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 (зі змінами), 



від 25 жовтня 2022 року № 1354 (зі змінами), від 10 січня 2023 року № 55 та 
від 10 січня 2023 року № 56 затвердила розмір вартості Послуги, наданої у травні 
– грудні 2021 року, лютому 2022 року для 25 ПУП, травні – вересні 2022 року для 
24 ПУП, жовтні 2022 року для 13 ПУП та листопаді 2022 року для 14 ПУП.

Так, деякі ПУП своїми листами надали до НКРЕКП акти приймання-
передачі та розрахунки розміру вартості Послуги, наданої у жовтні та листопаді 
2022 року, а саме:

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 09 січня 2023 року 
№ 27/99);

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
(листи від 10 січня 2023 року № 12.1/108 та № 12.1/110);

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  
(листи від 12 січня 2023 року № 587/05-02-213 та від 16 січня 2023 року 
№ 587/05-02-273);

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (лист від 12 січня 
2023 року № 2098/DNEP).

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 «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
(лист від 02 січня 2023 року № 1) щодо коригування розміру вартості Послуги, 
наданої у травні – серпні 2022 року; 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (листи від 26 грудня 2022 року 
№ 5737/10 та від 06 січня 2023 року № 64/10) щодо коригування розміру вартості 
Послуги, наданої у травні – грудні 2021 року; 

ТОВ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 30 грудня 2022 року № 01-20/9094 
та № 01-20/9095) щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у лютому 
та вересні 2022 року.

Ураховуючи викладене вище, пропонується:
унести зміни до постанов 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»;

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 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 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 
альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 
грудні 2021 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 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»;

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»;

від 10 січня 2023 року № 55 «Про затвердження розміру вартості послуги із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 
жовтні 2022 року»;

від 10 січня 2023 року № 56 «Про затвердження розміру вартості послуги із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 
листопаді 2022 року».

Директор
Департаменту енергоринку                                           І. Сідоров



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, постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 26 квітня 2022 року № 396 «Про особливості визначення обсягу та 
проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими 
установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану», 
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 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 «57 299 564,68» замінити цифрами «55 804 827,81».

2. В абзаці двадцять першому 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» цифри «57 327 156,59» замінити цифрами «59 966 693,18».

3. В абзаці двадцять першому 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 «59 934 111,92» замінити цифрами «60 027 985,56».

4. В абзаці двадцять першому 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 «45 511 652,97» замінити цифрами «45 533 308,62».

5. В абзаці двадцять першому 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 «35 167 622,33» замінити цифрами «35 124 195,09».

6. В абзаці двадцять першому постановляючої частини постанови НКРЕКП 
від 24 листопада 2021 року № 2300 «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 жовтні 2021 року» цифри «29 351 849,10» замінити цифрами «29 440 231,15».

7. В абзаці двадцять першому 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» цифри «10 077 373,24» замінити цифрами 
«10 078 146,31».

8. В абзаці двадцять першому 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» цифри «3 547 546,62» замінити цифрами «3  547 290,27».

9. В абзаці двадцять першому 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» цифри «2 695 784,52» замінити цифрами «2 697 905,51».

10. В абзаці одинадцятому 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 «29 720 744,40» замінити цифрами «29 723 826,56».

11. В абзаці десятому 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 «32 984 869,87» замінити цифрами «32 980 333,83».

12. В абзаці одинадцятому 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 «28 057 788,48» замінити цифрами «28 052 825,57».

13. В абзаці одинадцятому 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» цифри «19 494 954,17» замінити цифрами «19 504 112,09».
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14. В абзаці двадцять першому 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» цифри «2 439 886,81» замінити цифрами «2 568 054,58».

15. Постановляючу частину постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року 
№ 55 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 
частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 
наданої постачальниками універсальних послуг у жовтні 2022 року» доповнити 
чотирма новими абзацами такого змісту:

«ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 44 854 694,15 грн 
(без ПДВ);

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 973 194,79 грн (без ПДВ);
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 

16 481 042,63 грн (без ПДВ);
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 20 666 622,35 грн (без ПДВ).».
16. Постановляючу частину постанови НКРЕКП, від 

10 січня 2023 року № 56 «Про затвердження розміру вартості послуги із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 
у листопаді 2022 року» доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» – 14 509 512,89 грн 
(без ПДВ);

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» – 
4 628 123,67 грн (без ПДВ);

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ» – 6 530 551,68 грн (без ПДВ).».

Директор
Департаменту енергоринку    І. Сідоров


