
УТОЧНЕННЯ 

 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про врегулювання актуальних питань забезпечення безпеки постачання та 

запобігання надзвичайної ситуації в енергетичній системі України 

 

 

Пунктом 1 частини другої статті 3 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон) передбачено, що ринок електричної енергії функціонує на 

принципах, зокрема: 

забезпечення енергетичної безпеки України; 

забезпечення безпеки постачання електричної енергії споживачам, захисту 

їхніх прав та інтересів. 

Правила про безпеку постачання електричної енергії, затверджені наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.08.2018 № 448 

та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.09.2018 за № 1076/32528 (далі 

– Правила безпеки постачання), встановлюють, зокрема, критерії/види порушень 

безпеки постачання електричної енергії. 

Відповідно до положень розділу VIII Правил безпеки постачання Міненерго 

спільно з Регулятором, оператором системи передачі та іншими відповідними 

установами здійснюють моніторинг безпеки постачання електричної енергії в 

Україні, який має охоплювати, зокрема: 

межі операційної безпеки; 

баланс попиту та пропозиції на ринку електричної енергії; 

заходи щодо покриття максимального навантаження та недопущення 

дефіциту генеруючих потужностей. 

Ураховуючи викладене вище та з метою прийняття виваженого рішення, 

після аналізу та опрацювання результатів моніторингу Департамент енергоринку 

розгляне питання щодо підготовки та оприлюднення проєкту рішення НКРЕКП. 

 

 

Директор  

Департаменту енергоринку                     Ілля Сідоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

_________________                                 Київ                              № _______________ 

 

Про внесення змін до  

постанови НКРЕКП від  

25 лютого 2022 року № 332 

 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно 

до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 

2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 

року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року № 757/2022, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Унести до підпункту 8 пункту 1 постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування 

ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку 

електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» такі зміни: 

 

1) абзац другий викласти в такій редакції: 

«ОСП (у ролі АР) щодня здійснює перевірку наявних даних щодо 

діяльності сторони, відповідальної за баланс (далі – СВБ), та забезпечує 

формування та надсилання позапланового рахунка СВБ у разі наявності 

інформації щодо накладення арешту на банківський рахунок СВБ, або у випадку 

одночасної наявності таких обставин:»; 

 

2) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: 

«У разі наявності в ОСП (у ролі АР) інформації щодо накладення арешту 

на банківський рахунок СВБ, ОСП невідкладно виставляє позаплановий рахунок 

такій СВБ. Якщо повідомлення про виставлення позапланового рахунку такій СВБ 



надіслано ОСП (у ролі АР) до 14:00, така СВБ зобов’язана здійснити оплату 

позапланового рахунку у день виставлення позапланового рахунку. Якщо 

повідомлення про виставлення позапланового рахунку такій СВБ надіслано ОСП 

(у ролі АР) після 14:00, така СВБ зобов’язана здійснити оплату позапланового 

рахунку до 17:00 календарного дня, наступного за днем надсилання ОСП (у ролі 

АР) такого позапланового рахунку. СВБ набуває статусу «Дефолтний» у випадку 

несплати вчасно та в повному обсязі трьох позапланових рахунків, виставлених 

СВБ протягом 30 календарних днів з дня виставлення ОСП (у ролі АР) першого 

позапланового рахунку такій СВБ, з дня закінчення терміну оплати третього 

позапланового рахунку.». 

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

абзацами десятим – дванадцятим. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 

 

 



 

 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про врегулювання актуальних питань забезпечення безпеки постачання та 

запобігання надзвичайної ситуації в енергетичній системі України 

 

 

Пунктом 1 частини другої статті 3 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон) передбачено, що ринок електричної енергії функціонує на 

принципах, зокрема: 

забезпечення енергетичної безпеки України; 

забезпечення безпеки постачання електричної енергії споживачам, захисту 

їхніх прав та інтересів. 

Правила про безпеку постачання електричної енергії, затверджені наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.08.2018 № 448 

та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.09.2018 за № 1076/32528 (далі 

– Правила безпеки постачання), встановлюють, зокрема, критерії/види порушень 

безпеки постачання електричної енергії. 

Відповідно до положень розділу VIII Правил безпеки постачання Міненерго 

спільно з Регулятором, оператором системи передачі та іншими відповідними 

установами здійснюють моніторинг безпеки постачання електричної енергії в 

Україні, який має охоплювати, зокрема: 

межі операційної безпеки; 

баланс попиту та пропозиції на ринку електричної енергії; 

заходи щодо покриття максимального навантаження та недопущення 

дефіциту генеруючих потужностей. 

Ураховуючи викладене вище та з метою прийняття виваженого рішення, 

після аналізу та опрацювання результатів моніторингу Департамент енергоринку 

розгляне питання щодо підготовки та оприлюднення проєкту рішення НКРЕКП. 

 

 

Директор  

Департаменту енергоринку     Юлія ШАМРЕЛЮК 

 

 


