
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 

10.11.2021 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

10.11.2021 № 2028  

Про затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні 
послуги 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок 
електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Зміни до Порядку формування цін на універсальні послуги, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 року 
№ 1177, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, 
що здійснює 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  

10.11.2021 № 2028 

 

 

ЗМІНИ 

до Порядку формування цін на універсальні послуги 
 

 

 У главі 2: 

 

1) у  пункті 2.2: 

абзац перший  після слова «до» доповнити словами «електричних мереж на 

території ліцензованої діяльності оператора»; 

абзац п’ятий  викласти в такій редакції: 

«Цпр
Закуп

=
(Цр−3

РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒
∙𝑊пр

ЕА+Цр−1
РДН_ОЕС

∙𝑘гр∙(𝑊пр
УП_ОЕС−𝑊пр

ЕА))∙(1+𝑘ОЕС
БР )+ Цр−1

РДН_БуОс
∙𝑘гр∙𝑊пр

УП_БуОс
∙(1+𝑘БуОс

БР )+∆Ср−3

𝑊пр
УП , 

           грн/МВт∙год,                                                                 (2)»; 

абзац восьмий замінити чотирьома новими абзацами восьмим – одинадцятим 

такого змісту: 

«Цр−1
РДН_ОЕС

 – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «ОЕС України», що визначається та оприлюднюється 

оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год: 

 на грудень 2021 року та січень 2022 року – за перші 10 діб попереднього 

розрахункового місяця; 

з лютого 2022 року – за період з дев’ятого числа місяця, що передував 

місяцю перед розрахунковим, до восьмого числа (включно) попереднього 

розрахункового місяця; 

𝑘гр– коефіцієнт, що враховує графік купівлі електричної енергії на ринку 

«на добу наперед» постачальника універсальних послуг та становить – 

1,1 відносних одиниць;». 

У зв’язку з цим абзаци  дев’ятий –  двадцять восьмий вважати відповідно 

абзацами дванадцятим – тридцять першим; 

абзац двадцятий замінити трьома новими абзацами двадцятим – двадцять 

третім такого змісту: 

«Цр−1
РДН_БуОс

 – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», що визначається та 

оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі 

Інтернет, грн/МВт·год: 

 на грудень 2021 року та січень 2022 року – за перші 10 діб попереднього 

розрахункового місяця; 
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з лютого 2022 року – за період з дев’ятого числа місяця, що передував 

місяцю перед розрахунковим, до восьмого числа (включно) попереднього 

розрахункового місяця;». 

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший – тридцять перший вважати 

відповідно абзацами двадцять третім – тридцять третім; 

 

2) 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
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, 

(7)»;     

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«Цр−4
РДН_ОЕС

  – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «ОЕС України» за період з дев’ятого числа місяця, що 

передував чотирьом місяцям перед розрахунковим, до восьмого числа (включно) 

місяця, що передував трьом місяцям перед розрахунковим, що визначається та 

оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі 

Інтернет, грн/МВт·год;»; 

абзац шостий викласти в такій редакції: 

«Цр−4
РДН_БуОс

 – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» за період з дев’ятого числа 

місяця, що передував чотирьом місяцям перед розрахунковим, до восьмого числа 

(включно) місяця, що передував трьом місяцям перед розрахунковим, що 

визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті 

в мережі Інтернет, грн/МВт·год;»; 

 

3) після пункту 2.8 доповнити чотирма новими пунктами 2.9 – 2.12 такого 

змісту:  

«2.9. При визначенні цін на універсальні послуги на січень та лютий 

2022 року відхилення величини сплати за куповану електричну енергію 

розраховується за формулою 

∆Ср−3 = (Цф_р−3
Закуп

− Цпр_10(пр_11)
Закуп

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

де Цпр_10(пр_11)
Закуп

– прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку 

електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів на жовтень 

2021 року (при розрахунку ціни на січень 2022 року) та на листопад 2021 року 

(при розрахунку ціни на лютий 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. 

 

2.10. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної 

енергії для малих непобутових та побутових споживачів на жовтень 2021 року та 

листопад 2021 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану 

електричну енергію, визначається за формулою  
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Цпр_10(пр_11)
Закуп

=
Цр−6

РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒
∙𝑊пр_р−3

ЕА +Цр−5
РДН_ОЕС

∙(𝑊пр_р−3
УП_ОЕС−𝑊пр_р−3

ЕА )+ Цр−5
РДН__БуОс

∙𝑊пр_р−3
УП_БуОс

𝑊пр_р−3
УП , грн/МВт∙год,  (12) 

де Цр−5
РДН_ОЕС

 – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «ОЕС України» у місяці, що передував чотирьом 

місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором 

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

Цр−5
РДН__БуОс

 – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у місяці, що передував 

чотирьом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється 

оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год. 

При визначенні цін на універсальні послуги на лютий 2022 року у  

розрахунку  прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії на ринку 

електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів на листопад 

2021 року: 

 до середньозваженої ціни електричної енергії на ринку «на добу наперед»  

у торговій зоні «ОЕС України» у місяці, що передував чотирьом місяцям перед 

розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його 

офіційному вебсайті в мережі Інтернет (Цр−5
РДН_ОЕС), застосувати коефіцієнт, який 

становить 1,1512 відносних одиниць; 

до середньозваженої ціни електричної енергії на ринку «на добу наперед»  у 

торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у місяці, що передував чотирьом 

місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором 

ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет (Цр−5
РДН__БуОс

), застосувати 

коефіцієнт, який становить 1,2972 відносних одиниць. 

 

2.11. При визначенні цін на універсальні послуги на березень та квітень 

2022 року відхилення величини сплати за куповану електричну енергію 

розраховується за формулою 

∆Ср−3 = (Цф_р−3
Закуп

− Цпр_12(пр_01)
Закуп

) ∙ 𝑊ф_р−3
УП , грн,                           (13) 

де Цпр_12(пр_01)
Закуп

– прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку 

електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів на грудень 

2021 року (при розрахунку ціни на березень 2022 року) та на січень 2022 року 

(при розрахунку ціни на квітень 2022 року), не скоригована на відхилення 

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

за формулою, наведеною у пункті 2.12 цієї глави. 

 

2.12. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної 

енергії для малих непобутових та побутових споживачів на грудень 2021 року та 

січень 2022 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану 

електричну енергію, визначається за формулою  

Ц
пр_12(пр_01)
Закуп

=
Цр−6

РДН_ОЕС_𝑏𝑎𝑠𝑒
∙𝑊пр_р−3

ЕА +Ц12(01)
РДН_ОЕС

∙(𝑊пр_р−3
УП_ОЕС−𝑊пр_р−3

ЕА )+ Ц12(01)
РДН__БуОс

∙𝑊пр_р−3
УП_БуОс

𝑊пр_р−3
УП , грн/МВт∙год,  (14) 
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де Ц12(01)

РДН_ОЕС
 – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «ОЕС України» за перші 10 діб місяця, що передував 

трьом місяцям перед розрахунковим, яка визначається та оприлюднюється 

оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год; 

Ц12(01)

РДН__БуОс
 – середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» за перші 10 діб місяця, що 

передував трьом місяцям перед розрахунковим, яка визначається та 

оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі 

Інтернет, грн/МВт·год.».  
У зв’язку з цим пункт 2.9 вважати пунктом 2.13, а формулу 11 вважати 

формулою 15. 

 

 

 

Директор Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики                                               А. Огньов 


