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6 стор. 

Попередні пропозиції  щодо відшкодування  виробниками ВДЕ витрат, пов’язаних із врегулюванням небалансу  електричної 
енергії гарантованого покупця  

Відшкодування  частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця  здійснюється продавцем та 
споживачами за «зеленим» тарифом, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця (далі – відшкодування), з урахуванням 
наступних умов: продавці несуть відповідальність перед гарантованим покупцем в межах фактично понесених ним витрат, пов’язаних із 
врегулюванням небалансів електричної енергії, які гарантований покупець зазнав у результаті відхилення фактичних погодинних обсягів 
відпуску електричної енергії таких продавців від їх погодинних графіків відпуску електричної енергії. Обсяг таких витрат для продавця 
розраховується за формулою 

 

(3) 

де 
 

- витрати, пов’язані з врегулюванням небалансу продавця та споживача за «зеленим» тарифом p, що входять до 
балансуючої групи гарантованого покупця GB, у розрахунковому періоді t торгової зони z з урахуванням 
коефіцієнта допустимого відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від погодинного 
графіка відпуску електричної енергії для типу генеруючої одиниці продавця або споживача за «зеленим» тарифом 
та частки відшкодування гарантованому покупцю генеруючою одиницею продавця або споживача за «зеленим» 
тарифом вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця, визначених відповідно до Закону, що 
розраховуються за формулами: 

 



 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

де 
 

- коефіцієнт ціни небалансу, визначений згідно з Правилами ринку; 
 

 

- ціна небалансу електричної енергії в розрахунковому періоді t торгової зони z, грн/МВт•год; 
 

 

- визначена на торгах на РДН ціна купівлі-продажу електричної енергії в торговій зоні z для розрахункового 
періоду t, грн/МВт•год; 

 

 

- величина врахованого відхилення фактичного обсягу відпуску/споживання електричної енергії генеруючими 
одиницями e продавця або споживача за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого 
покупця GB, від його прогнозного погодинного графіка відпуску електричної енергії (позитивне/негативне 
значення) з урахуванням обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у 
результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження продавців у розрахунковому періоді t торгової 
зони z, що розраховується за формулою 

 

(6) 



 

де 
 

- урахована величина відхилення фактичного обсягу відпуску/споживання електричної енергії генеруючої одиниці e 
продавця або споживача за «зеленим» тарифом p (позитивне/негативне значення), що входять до балансуючої групи 
гарантованого покупця GB, з урахуванням обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями 
продавців у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження продавців від його погодинного графіка 
відпуску/споживання електричної енергії (позитивне/негативне значення) в розрахунковому періоді t торгової зони z, 
що визначається за формулами: 

 

(7) 

 

 

(8) 

 
 

 

- допустиме відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від погодинного графіка 
відпуску електричної енергії для типу генеруючої одиниці продавця або споживача за «зеленим» тарифом 
згідно з Законом, %; 

 

 

- частка відшкодування генеруючою одиницею продавця або споживача за «зеленим» тарифом вартості 
врегулювання небалансу гарантованого покупця, що визначається згідно з Законом, %; 



 

 

- фактичний обсяг відпуску/споживання електричної енергії генеруючою одиницею e продавця або споживача 
за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця GB, у розрахунковому 
періоді t торгової зони z, визначений згідно з главою 8 цього Порядку, МВт•год; 

 

 

- обсяг відпуску електричної енергії генеруючою одиницею e продавця або споживача за «зеленим» тарифом 
p (позитивне/негативне значення), що входять до балансуючої групи гарантованого покупця GB, у 
розрахунковому періоді t торгової зони z, що був спрогнозований продавцем або споживачем за «зеленим» 
тарифом p (позитивне/негативне значення) та наданий гарантованому покупцю у порядку, 
визначеному пунктами 4.1 та 4.3 глави 4 цього Порядку та пунктами 3.1 та 3.3 глави 3 Порядку продажу 
споживачами, МВт•год; 

 

 

- обсяг не відпущеної електричної енергії генеруючою одиницею e продавця p (позитивне значення), що 
входить до балансуючої групи гарантованого покупця GB, у розрахунковому періоді t торгової зони z в 
результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження, що визначається відповідно до пункту 9.5 
цієї глави; 

 

 

- витрати, пов’язані з врегулюванням небалансу продавця та споживача за «зеленим» тарифом p, що входять 
до балансуючої групи гарантованого покупця GB, у розрахунковому періоді t торгової зони z, що 
розраховуються за формулою 



 

(9) 

 

 

У випадку отримання оновлених даних комерційного обліку по генеруючих одиницях продавця або споживача за «зеленим» тарифом p, 
що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, розрахунок обсягу відшкодування здійснюється з урахуванням таких даних. 

 

 - витрати, пов’язані з врегулюванням небалансу продавців та споживачів за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи 
гарантованого покупця GB, у розрахунковому періоді t торгової зони z, що розраховуються за формулою 

 

CIEQ
p,z,t

 



де 

 

• - 

 
 

IEQp,z,t	
- величина відхилення фактичного обсягу відпуску/споживання електричної енергії генеруючими одиницями 
усіх продавців або споживачів за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого 
покупця GB, від їх прогнозного погодинного графіка відпуску електричної енергії (позитивне/негативне 
значення) з урахуванням обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у 
результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження продавців у розрахунковому періоді t торгової 
зони z, що розраховується за формулою 

  де  

 

сумарний фактичний обсяг відпуску/споживання електричної енергії генеруючими одиницями продавців або 
споживачів за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця GB, у 
розрахунковому періоді t торгової зони z, визначений згідно з главою 8 цього Порядку, МВт•год; 

 

сумарний обсяг відпуску електричної енергії генеруючими одиницями продавців або споживачів за «зеленим» 
тарифом p (позитивне/негативне значення), що входять до балансуючої групи гарантованого покупця GB, у 
розрахунковому періоді t торгової зони z, що був спрогнозований продавцем або споживачем за «зеленим» 
тарифом p (позитивне/негативне значення) та наданий гарантованому покупцю у порядку, 
визначеному пунктами 4.1 та 4.3 глави 4 цього Порядку та пунктами 3.1 та 3.3 глави 3 Порядку продажу 
споживачами, МВт•год; 

 

сумарний обсяг не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців p (позитивне значення), 
що входить до балансуючої групи гарантованого покупця GB, у розрахунковому періоді t торгової зони z в 
результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження, що визначається відповідно до пункту 9.5 цієї 
глави. 

 


