
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 
ПОСТАНОВА

18.01.2022 № 56
 

Про затвердження Зм�н до Порядку формування ц�н на ун�версальн�
послуги

   В�дпов�дно до закон�в України «Про Нац�ональну ком�с�ю, що зд�йснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про
ринок електричної енерг�ї» Нац�ональна ком�с�я, що зд�йснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зм�ни до Порядку формування ц�н на ун�версальн� послуги,
затвердженого постановою Нац�ональної ком�с�ї, що зд�йснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в�д 05 жовтня 2018
року № 1177, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинност� з 01 березня 2022 року, але не ран�ше дня,
наступного за днем її оприлюднення на оф�ц�йному вебсайт� Нац�ональної
ком�с�ї, що зд�йснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП                                   В.Тарасюк



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг  

18.01.2022 № 56 

 

 

ЗМІНИ 

до Порядку формування цін на універсальні послуги 
 

 

 У главі 2: 

 

1) у  пункті 2.2: 

абзац п’ятий  викласти в такій редакції: 

«Цпр
Закуп

= ((Цр−3
РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑊пр

ЕА + Цр−1
РДД_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑊р−3

МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒 + Цр−1
РДН_ОЕС ∙ 𝑘гр ∙ (𝑊пр

УПОЕС −

𝑊пр
ЕА − 𝑊р−3

МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒)) ∙ (1 + 𝑘ОЕС
БР ) +  Цр−1

РДН_БуОс
∙ 𝑘гр ∙ 𝑊пр

УП_БуОс
∙ (1 + 𝑘БуОс

БР ) + ∆Ср−3) /𝑊пр
УП, 

                                                  грн/МВт∙год,                                                (2)»; 

після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами восьмим та 

дев’ятим такого змісту: 

« Цр−1
РДД_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

 – місячний індекс базового навантаження на ринку 

двосторонніх договорів у торговій зоні «ОЕС Україна» на місяць, що передував 

розрахунковому місяцю, який оприлюднюється ТОВ «Українська енергетична 

біржа» на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год; 

𝑊р−3
МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒  – обсяг електричної енергії, що відповідає базовому графіку 

навантаження малих непобутових споживачів та визначається на рівні 50 % 

обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, у торговій зоні 

«ОЕС України» місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, 

МВт·год;».  

У зв’язку з цим абзаци восьмий – тридцять третій вважати відповідно 

абзацами десятим – тридцять п’ятим;  

 

2) у  пункті 2.4: 

абзац другий  викласти в такій редакції: 

 «Цф_р−3
Закуп

= (Цр−6
РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

∙ 𝑊ф_р−3
𝐸𝐴 + Цф_р−3

РДД_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒
∙ 𝑊р−6

МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒 +

 ∑ ∑ (Ц𝑙𝑖_ф_р−3
РДН_ОЕС

∙ 𝑊𝑙𝑖_ф_р−3
УП_ОЕС_залиш) + ∑ ∑ (Ц𝑙𝑖_ф_р−3

РДН_БуОс
∙ 𝑊𝑙𝑖_ф_р−3

УП_БуОс
)𝑖𝑙𝑖𝑙 ) /𝑊ф_р−3

УП ,                       

                                                 грн/МВт∙год,                                                (6)»; 

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами п’ятим та 

шостим такого змісту: 

«Цф_р−3
РДД_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

– місячний індекс базового навантаження на ринку 

двосторонніх договорів у торговій зоні «ОЕС Україна», який оприлюднюється 
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ТОВ «Українська енергетична біржа» на його офіційному вебсайті в мережі 

Інтернет, у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, 

грн/МВт·год; 

𝑊р−6
МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

– обсяг електричної енергії, що відповідає базовому графіку 

навантаження малих непобутових споживачів та визначається на рівні 50 % 

обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, у торговій зоні 

«ОЕС України» у місяці, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, 

на території торгової зони «ОЕС України», МВт·год;».  

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами 

сьомим  – десятим;  

абзац восьмий замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту: 

«𝑊𝑙𝑖_ф_р−3
УП ОЕС_залиш

 – залишковий обсяг електричної енергії в і-ту годину l-тої 

доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території 

торгової зони «ОЕС України», МВт∙год,  що розраховується за формулою 

𝑊𝑙𝑖_ф_р−3
УП ОЕС_залиш = 𝑊𝑙𝑖_ф_р−3

УП_ОЕС − 𝑊𝑙𝑖_ф_р−3
ЕА − 𝑊𝑙𝑖_р−6

МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒
, МВт∙год,                (7)                                                                                 

де 𝑊𝑙𝑖_ф_р−3
УП_ОЕС  – фактичний обсяг споживання електричної енергії малими 

непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг 

в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед 

розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт∙год; 

𝑊𝑙𝑖_ф_р−3
ЕА   – фактичний обсяг купівлі електричної енергії постачальником 

універсальних послуг за результатами проведення електронних аукціонів у ДП 

«НАЕК «Енергоатом» у рамках виконання спеціальних обов’язків в і-ту 

годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, 

МВт∙год;   

𝑊𝑙𝑖_р−6
МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

– обсяг електричної енергії, що відповідає базовому 

навантаженню малих непобутових споживачів та визначається на рівні 50 % 

обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, на території 

торгової зони «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував 

п’ятьом місяцям перед розрахунковим, МВт∙год;». 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий та десятий вважати відповідно абзацами 

тринадцятим  та чотирнадцятим, а формули 7 – 15 вважати формулами 8 – 16;  

 

3) у  пункті 2.5: 

абзац другий  викласти в такій редакції: 

«Цпр_р−3
Закуп

= (Цр−6
РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑊пр_р−3+

ЕА + Цр−4
РДД_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑊р−6

МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒 + Цр−4
РДН_ОЕС ∙ 𝑘гр ∙

(𝑊пр_р−3
УП_ОЕС − 𝑊пр_р−3

ЕА − 𝑊р−6
МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒) +   Цр−4

РДН__БуОс
∙ 𝑘гр ∙ 𝑊пр_р−3

УП_БуОс
)/𝑊пр_р−3

УП ,   

грн/МВт∙год,                                                      (8)»; 

після абзацу третього доповнити двома новими абзацами четвертим та 

п’ятим такого змісту: 

«Цр−4
РДД_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

– місячний індекс базового навантаження на ринку 

двосторонніх договорів у торговій зоні «ОЕС Україна», який оприлюднюється 

ТОВ «Українська енергетична біржа» на його офіційному вебсайті в мережі 
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Інтернет, у місяці, що передував трьом місяцям перед розрахунковим, 

грн/МВт·год; 

𝑊р−6
МНС_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

– обсяг електричної енергії, що відповідає базовому графіку 

навантаження малих непобутових споживачів та визначається на рівні 50 % 

обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, у торговій зоні 

«ОЕС України» на місяць, що передував п’яти місяцям перед розрахунковим на 

території торгової зони «ОЕС України», МВт·год;».  

У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами 

шостим  – десятим;  

 

4) пункти 2.6  –  2.10 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 2.11 – 2.13  вважати відповідно пунктами 2.6 – 2.8, 

формули 14 –  16 вважати відповідно формулами 9 –11; 

 

5) у  пункті 2.7: 

абзац другий  викласти в такій редакції: 

«Цпр_12(пр_01)
Закуп

= (Цр−6
РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

∙ 𝑊пр_р−3
ЕА + Ц12(01)

РДН_ОЕС
∙ 𝑘гр∙ (𝑊пр_р−3

УП_ОЕС
−

𝑊пр_р−3
ЕА ) + Ц12(01)

РДН_БуОс
∙ 𝑘гр ∙ 𝑊пр_р−3

УП_БуОс
) /𝑊пр_р−3

УП ,   грн/МВт∙год,                      (10)»; 

 

6) після пункту 2.7 доповнити новими пунктами 2.8 – 2.10 такого змісту: 

«2.8. При визначенні цін на універсальні послуги на травень 2022 року 

відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за 

формулою 

∆Ср−3 = (Цф_02
Закуп

− Цпр_02
Закуп

) ∙ 𝑊ф_р−3
УП ,           грн,                               (11) 

де Цф_02
Закуп

 – фактична ціна купівлі електричної енергії у лютому 2022 року, з 

урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими 

непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних 

послуг, грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.9 цієї 

глави; 

 Цпр_02
Закуп

  – прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку 

електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів на лютий 

2022 року (при розрахунку ціни на травень 2022 року) не скоригована на 

відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, грн/МВт·год, що 

визначається за формулою, наведеною у пункті 2.10 цієї глави. 

 

2.9. Фактична ціна купівлі електричної енергії у лютому 2022 року, з 

урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими 

непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних 

послуг, визначається за формулою 
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Цф_02
Закуп

= (Цр−6
РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

∙ 𝑊ф_р−3
𝐸𝐴 + ∑ ∑ (Ц𝑙𝑖_ф_р−3

РДН_ОЕС
∙ 𝑊𝑙𝑖_ф_р−3(02)

УП_ОЕС_залиш) +𝑖𝑙

∑ ∑ (Ц𝑙𝑖_ф_р−3
РДН_БуОс

∙ 𝑊𝑙𝑖_ф_р−3
УП_БуОс

)𝑖𝑙 ) /𝑊ф_р−3
УП ,  грн/МВт∙год,                                             (12) 

де 𝑊𝑙𝑖_ф_р−3(02)
УП ОЕС_залиш

 – залишковий обсяг електричної енергії в і-ту годину l-тої 

доби у лютому 2022 року на території торгової зони «ОЕС України», що 

розраховується як різниця між фактичним обсягом споживання електричної 

енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника 

універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби у лютому 2022 року на території 

торгової зони «ОЕС України» та фактичним обсягом купівлі електричної енергії 

постачальником універсальних послуг за результатами проведення електронних 

аукціонів у ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках виконання спеціальних 

обов’язків у відповідну годину відповідної доби у лютому 2022 року, МВт∙год. 

 

2.10. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної 

енергії для малих непобутових та побутових споживачів на лютий 2022 року (при 

розрахунку ціни на травень 2022 року) не скоригована на відхилення величини 

сплати за куповану електричну енергію, визначається за формулою  

Цпр_02
Закуп

=  (Цр−6
РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒

∙ 𝑊пр_р−3
ЕА + Цр−4

РДН_ОЕС
∙ 𝑘гр ∙ (𝑊пр_р−3

УП_ОЕС − 𝑊пр_р−3
ЕА ) +

 Цр−4
РДН__БуОс

∙ 𝑘гр ∙ 𝑊пр_р−3
УП_БуОс

)/𝑊пр_р−3
УП ,   грн/МВт∙год,                                   (13)». 

У зв’язку з цим пункт 2.8 вважати пунктом 2.11, а формулу 11 вважати 

формулою 14. 

 

 

 

Заступник директора департаменту –  

начальник управління інвестиційної  

політики та технічного розвитку  

Департаменту із регулювання відносин  

у сфері енергетики                                                                               Ю. Остап'юк  
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	ЗМІНИ

