
 

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) (втратила чинність 01 лютого 2023 року згідно 

постанови НКРЕКП від 30 січня 2023 року № 153). 

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 

здійснювались із урахуванням вимог Постанови № 396. 

Так, НКРЕКП постановами 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 10 січня 2023 року № 55 (зі змінами), від 10 січня 2023 року № 56 
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(зі змінами) та від 31 січня 2023 року № 208 (зі зміною) затвердила розмір 

вартості Послуги, наданої у жовтні – грудні 2021 року, січні та лютому 2022 року 

для 25 ПУП, березні – травні 2022 року для 24 ПУП, жовтні 2022 року для 21 

ПУП, листопаді 2022 року для 22 ПУП та грудні 2022 року для 22 ПУП. 

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

передачі та розрахунки розміру вартості Послуги, наданої у жовтні – грудні 

2022 року для затвердження, а саме: 

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (листи від 07 лютого 2023 року  

№ 01-15/1040, від 15 лютого 2023 року № 01-15/1305 та від 16 лютого 2023 року 

№ 01-15/1315); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 13 лютого 2023 року № 233/02). 

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» (лист від 06 лютого 2023 року № 594) 

щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у травні 2022 року;  

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 14 лютого 2023 року № 10.2/859) щодо 

коригування розміру вартості Послуги, наданої у грудні 2022 року; 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (лист від 14 лютого 2023 року № 325-010) щодо коригування 

розміру вартості Послуги, наданої у жовтні – грудні 2022 року; 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(листи від 15 лютого 2023 року № 234/02 та від 16 лютого 2023 року № 235/02) 

щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у жовтні – грудні 2021 року 

та січні – квітні 2022 року. 

  

Ураховуючи викладене вище, пропонується: 

унести зміни до постанов 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»; 

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 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»; 

від 31 січня 2023 року № 208 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

грудні 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, 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 другому 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» цифри «14 163 435,20» замінити цифрами «14 152 874,17». 

 

2. В абзаці двадцять третьому 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 «6 136 012,49» замінити цифрами «6 151 635,87». 

 

3. В абзаці двадцять третьому 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 «2 315 774,35» замінити цифрами «2 338 134,42». 

 

4. В абзаці двадцять третьому 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 «4 734 043,86» замінити цифрами «4 740 105,93». 

 

5. В абзаці двадцять другому 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 «11 519 117,35» замінити цифрами 

«11 516 345,27». 

 

6. В абзаці двадцять другому постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 13 травня 2022 року № 487 «Про затвердження розміру вартості послуги із 
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забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг 

у березні 2022 року» цифри «16 690 084,92» замінити цифрами «16 677 082,68». 

 

7. В абзаці двадцять другому 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 «14 247 268,27» замінити цифрами «14 178 762,49». 

 

8. В абзаці вісімнадцятому 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 «49 936 526,14» замінити цифрами «49 947 518,07». 

 

9. Внести до постановляючої частини 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» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці четвертому цифри «5 982 148,83» замінити цифрами 

«5 980 548,56»; 

 

2) доповнити  двома новими абзацами такого змісту: 

«ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» – 2 969 775,63 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 382 180,79 грн (без ПДВ).». 

 

10. Внести до постановляючої частини 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» такі зміни: 

 

1) в абзаці четвертому цифри «912 288,25» замінити цифрами 

«912 838,19»; 

 

2) доповнити  новим абзацом такого змісту: 

«ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» – 895 564,59 грн (без ПДВ).». 

 

11. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 31 січня 

2023 року № 208 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 
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енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2022 року» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці шостому цифри «140 832,51» замінити цифрами «140 858,67»; 

 

2) в абзаці сьомому цифри «569 856,34» замінити цифрами «569 499,31»; 

 

3) доповнити  новим абзацом такого змісту: 

«ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» – 650 507,82 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) (втратила чинність 01 лютого 2023 року згідно 

постанови НКРЕКП від 30 січня 2023 року № 153). 

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 

здійснювались із урахуванням вимог Постанови № 396. 

Так, НКРЕКП постановами від 28 червня 2022 року № 652 (зі змінами),  

від 10 січня 2023 року № 55 (зі змінами), від 10 січня 2023 року № 56 (зі змінами) 

та від 31 січня 2023 року № 208 (зі зміною) затвердила розмір вартості Послуги, 

наданої у травні 2022 року для 24 ПУП, жовтні 2022 року для 21 ПУП, листопаді 

2022 року для 22 ПУП та грудні 2022 року для 22 ПУП. 
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Так, деякі ПУП своїми листами надали до НКРЕКП акти приймання-

передачі та розрахунки розміру вартості Послуги, наданої у жовтні 2022 року для 

затвердження, а саме: 

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (лист від 07 лютого 2023 року  

№ 01-15/1040) – 2 969 775,63 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(лист від 13 лютого 2023 року № 233/02) – 382 180,79 грн (без ПДВ). 

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» (лист від 06 лютого 2023 року № 594) 

щодо коригування розміру вартості Послуги, наданої у травні 2022 року;  

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (лист від 14 лютого 2023 року № 10.2/859) щодо 

коригування розміру вартості Послуги, наданої у грудні 2022 року; 

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (лист від 14 лютого 2023 року № 325-010) щодо коригування 

розміру вартості Послуги, наданої у жовтні – грудні 2022 року. 

  

Ураховуючи викладене вище, пропонується: 

унести зміни до постанов 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»; 

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»; 

від 31 січня 2023 року № 208 «Про затвердження розміру вартості послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у 

грудні 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 вісімнадцятому 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 «49 936 526,14» замінити цифрами «49 947 518,07». 

 

2. Внести до постановляючої частини 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» 

такі зміни: 

 

1) в абзаці четвертому цифри «5 982 148,83» замінити цифрами 

«5 980 548,56»; 

 

2) доповнити  двома новими абзацами такого змісту: 

«ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» – 2 969 775,63 грн (без ПДВ); 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» – 382 180,79 грн (без ПДВ).». 

 

3. В абзаці четвертому постановляючої частини 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» цифри «912 288,25» замінити цифрами «912 838,19». 

 

4. Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 31 січня 

2023 року № 208 «Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у грудні 2022 року» 

такі зміни: 
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1) в абзаці шостому цифри «140 832,51» замінити цифрами «140 858,67»; 

 

2) в абзаці сьомому цифри «569 856,34» замінити цифрами «569 499,31». 

 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                        І. Сідоров 

 


