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Для об’єктів електроенергетики за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною, вартості 
врегулювання небалансу гарантованого покупця становить

ЗАКОН №  810- IX :  В ІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕБАЛАНСИ

встановлена потужність яких не перевищує 
1 МВт:

до 31 грудня 2020 року - 0 відсотків;
з 1 січня 2021 року - 10 відсотків;
з 1 січня 2022 року - 20 відсотків;
з 1 січня 2023 року - 30 відсотків;
з 1 січня 2024 року - 40 відсотків;
з 1 січня 2025 року - 50 відсотків;
з 1 січня 2026 року - 60 відсотків;
з 1 січня 2027 року - 70 відсотків;
з 1 січня 2028 року - 80 відсотків;
з 1 січня 2029 року - 90 відсотків;
з 1 січня 2030 року - 100 відсотків.

встановлена потужність яких перевищує 1 
МВт:

до 31 грудня 2020 року - 0 відсотків;
з 1 січня 2021 року - 50 відсотків;
з 1 січня 2022 року - 100 відсотків.

до 31 грудня 2029 року відшкодування вартості 
свого небалансу гарантованому покупцю 
здійснюється у разі відхилення фактичних 
погодинних обсягів відпуску електричної енергії 
такого суб’єкта господарювання від його 
погодинного графіка відпуску електричної енергії 
більш як на 5 відсотків



ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА БАЛАНСУВАННЯ?

Учасни
к 
ринку  

ОСП

Подає заяву-
приєднання до договору 

про врегулювання 
небалансів

Приєднує 
учасника 
ринку до  

договору про 
врегулюванн
я небалансів 

Подача заяви на 
приєднання до 
балансуючої 

групи   

ДП 
«Гаран
товани
й 
покупе
ць»

Долучення 
учасника 

балансуючої 
групи  

Розрахову
є вартість 
небалансів 

здійснює купівлю-
продаж електричної 

енергії на балансуючому 
ринку в обсязі 

небалансів учасників 
балансуючої групи

Передає щогодини 
інформацію про 
свої небаланси 

ОСП (Д-2) та ГП (Д-
1)

Розраховує 
вартість 

небалансів 
та 

виставляє 
рахунок

Оплачує 
рахунок



Одиниця балансування: година

Основні документи: 
•договір про врегулювання небалансів  
Якщо учасник ринку вирішить передати свою відповідальність за небаланси іншій стороні, 
договір про врегулювання небалансів може призупиняти дію в частині відповідальності за 
небаланси.
•договір про участь в балансуючій групі гарантованого покупця
Зазначається виключна участь в балансуючій групі гарантованого покупця.

Регулювання:
•Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних 
джерел енергії затверджений постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641
•Правила ринку затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018  № 307
https://

ОСНОВИ БАЛАНСУВАННЯ 



N.B.! Робоча формула 
відсутня.

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ  ВРЕГУЛЮВАННЯ 
НЕБАЛАНСУ

Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел 
енергії затверджений постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641 містить формулу з 
помилками.

НКРЕКП та ДП «Гарантований покупець» наразі розробляють проект формули, який буде 
внесений у Постанову НКРЕКП  Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом№ 641 від 
26 квітня 2019 року, який планують затвердити до кінця року. 

Концепції, які закладатимуться: 
• відшкодування ДП «Гарантований покупець» за те, що гарантований покупець потратив для 

врегулювання позитивного та негативного небалансу, враховуючи відсоток відповідальності; 
або

• відшковування ДП «Гарантований покупець» лише за врегулювання негативного небалансу, 
враховуючи відсоток відповідальності.

                      

 



Прогнозування непостійної за своєю природою генерації з ВДЕ
Непостійний характер виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (особливо енергії 
сонячного випромінювання та вітру) впливає на можливість прогнозування виробництва такими 
об’єктами, що робить їх практично непіддатними диспетчеризації. Похибка прогнозів Гідрометцентру 
України наразі становить понад 25%

Середня похибка прогнозування виробництва електроенергії на добу наперед (СЕС та ВЕС): в Україні ≈ 
35%, в Данії ≈ 5%.

Регулювання: Порядок продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також 
розрахунків за неї затверджений постановою НКРЕКП 13 грудня 2019 року № 2804

Формат передачі прогнозів: Інструкція з надання прогнозних даних ДП «Гарантований покупець»

ПРОГНОЗУВАННЯ В УКРАЇН І



При здійсненні прогнозування для визначення обсягу продажу електричної енергії на РДН 
гарантований покупець ураховує:
1) історичні дані щодо потужності та відпуску електричної енергії генеруючими одиницями 
продавців та споживачів за «зеленим» тарифом та погодних умов (швидкість вітру, сонячне 
випромінювання тощо), а також статистичні дані, отримані в результаті їх обробки;
2) прогнозні погодні умови (швидкість вітру, сонячне випромінювання тощо) у розрізі 
географічних регіонів;
3) доступну потужність генеруючих одиниць продавців та споживачів за «зеленим» тарифом;
4) обсяг відпуску електричної енергії продавців, прогнозований ними, - для визначення 
обсягів продажу на РДН;
5) обсяг відпуску електричної енергії продавців, прогнозований ними, та споживачів за 
«зеленим» тарифом, прогнозований ними, - для визначення обсягів купівлі-продажу 
електричної енергії на ВДР;
6) прогнозовані витрати води (стік), рівень води у водосховищах продавців та споживачів за 
«зеленим» тарифом.

Пункт 5.2 Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії затверджений 
постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641

ПРОГНОЗУВАННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПОКУПЦЯ
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