
Обґрунтування до рішення НКРЕКП 
щодо коригування розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, 
наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ»

Відповідно до частини сьомої статті 65 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» (далі – Закон) розрахунок вартості послуги із забезпечення 
збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 
здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі 
гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних 
джерел енергії. Розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії 
(далі – Послуга) затверджується Регулятором.

Зазначаємо, що пунктом 12.6 глави 12 Порядку купівлі гарантованим 
покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, 
передбачено, що у випадку здійснення перерахунку гарантованим покупцем 
розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел до акта приймання-передачі з 
оператором системи передачі укладається акт корегування. Після підписання 
оператором системи передачі акта корегування гарантований покупець надає 
Регулятору скорегований розрахунок вартості послуги із забезпечення 
збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та 
копію акта корегування для затвердження.

Крім того слід відзначити, що 08 вересня 2022 року Верховним Судом 
прийнято постанову про задоволення касаційної скарги 
ТОВ «РЕСУРСЕКОЕНЕРГО» та залишено в силі рішення Окружного 
адміністративного суду м. Києва від 16 липня 2021 року у справі № 640/4069/21, 
яким визнано протиправним та нечинним підпункт 8 пункту 1 Змін до постанови. 

Ухвалою Оружного адміністративного суду м. Києва у справі 
№ 640/4069/21 від 28 жовтня 2022 року було роз’яснено, рішення Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 16 липня 2021 року у справі 
№ 640/4069/21 наступним чином, а саме: підпункт 8 пункту 1 Змін до постанови 
№ 641, у частині викладення у новій редакції пункту 9.3. глави 9 Порядку, 
визнаний судом протиправним з моменту його прийняття НКРЕКП, не 
створював юридичних наслідків під час розрахунку частки вартості 
врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця, яка 
відшкодовувалася продавцями за «зеленим» тарифом, що входять до 
балансуючої групи гарантованого покупця за відповідні періоди.

Так, у зв’язку із визнанням нечинними вищезазначених норм постанови 
№ 641 було неможливо визначити розмір платежу за відшкодування 
гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого 
покупця, яка є складовою розрахунку вартості Послуги.

Ураховуючи зазначене, НКРЕКП не мало можливості затвердити 
коригування розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 
ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у грудні 2021 року оскільки це б 
порушувало прийняті постанови судів.



Водночас повідомляємо, що 31 січня 2023 року постановою Шостого 
апеляційного адміністративного суду було скасовано ухвалу Окружного 
адміністративного суду м. Києва від 28 жовтня 2022 року.

При цьому суд постановив, що нормативно правовий акт втрачає чинність 
повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили 
відповідним рішенням суду.

Отже підпункт 8 пункту 1 Змін до постанови № 641, затверджених 
постановою НКРЕКП від 15 січня 2021 року № 46, до Порядку, втрачає чинність 
з моменту набрання рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 
16 липня 2021 року у справі № 640/4069/21, а саме з 08 вересня 2022 року.

Таким чином, розрахунок частки відшкодування вартості врегулювання 
небалансів гарантованого покупця при здійснені розрахунку вартості послуги із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел та її коригування за періоди до 08 вересня 2022 року 
повинні розраховуватись з врахуванням доходів, пов’язаних з оплатою частки 
відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії 
гарантованого покупця продавцями та споживачами за «зеленим» тарифом. 

Враховуючи викладене вище, НКРЕКП має наявні правові підстави для 
затвердження коригування розміру вартості послуги із забезпечення збільшення 
частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за грудень 
2021 року.

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» листом від 10 лютого 2023 року 
№ 41/392 (далі – лист) поінформувало НКРЕКП, що у зв’язку з отриманням від 
НЕК «УКРЕНЕРГО» фактичних даних щодо обсягів купівлі електричної енергії, 
виробленої виробниками за «зеленим» тарифом у грудні 2021 року (версія 
МMS 2), проведенням коригування розміру частки відшкодування вартості 
врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця у грудні 
2021 року, а також уточненням витрат, пов’язаних із врегулюванням небалансів 
електричної енергії балансуючої групи за «зеленим» тарифом впродовж грудня 
2021 року підприємством проведено перерахунок вартості Послуги, наданої у 
грудні 2021 року.

Водночас, зазначеним листом ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» 
надало до НКРЕКП розрахунок вартості Послуги, наданої у грудні 2021 року, 
відповідні розрахункові матеріали та скориговані акти приймання-передачі 
Послуги, згідно з якими, розмір наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» 
Послуги у грудні 2021 року склав 182 164 571,27 грн (без ПДВ). 

Так, зважаючи на викладене виникає необхідність унести зміни до 
постанови НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 254, якою затверджено розмір 
вартості Послуги, наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у грудні 
2021 року.

Ураховуючи викладене вище, пропонується:
унести зміну до постанови НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 254 «Про 

затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 
ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у грудні 2021 року».
Директор 
Департаменту енергоринку         Ілля СІДОРОВ



ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

_________________                                                                             № _________
К и ї в

Про внесення зміни до постанови 
НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 254

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, ураховуючи звернення 
ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» від 10 лютого 2023 року № 41/392, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

У постановляючій частині постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
11 лютого 2022 року № 254 «Про затвердження розміру вартості послуги із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії, наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у 
грудні 2021 року» цифри «181 990 876,48» замінити цифрами «182 164 571,27».

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський


