
Обґрунтування 

про схвалення проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного 

акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики визначення 

істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку «на добу 

наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку» 

 

Відповідно до пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» у разі істотного 

коливання цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та 

балансуючому ринку та відповідно до методики, визначеної Регулятором, 

Регулятор має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або 

максимальні цінові межі) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому 

ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони з відповідним 

обґрунтуванням. Рівень граничних цін має впливати на формування вільної 

(ринкової) ціни у мінімальний спосіб. 

Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх встановлення 

мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на шість місяців. 

Граничні ціни встановлюються Регулятором після консультацій з 

Антимонопольним комітетом України. 

Департаментом енергоринку розроблено проєкт рішення НКРЕКП, що 

має ознаки регуляторного акта, – постанову НКРЕКП «Про затвердження 

Методики визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на 

ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку» 

(далі – Проєкт постанови).  

Проєктом постанови передбачається: 

1) порядок визначення істотного коливання цін на ринку «на добу 

наперед» (далі – РДН), внутрішньодобовому ринку (далі – ВДР) та 

балансуючому ринку; 

2) процедуру встановлення граничних цін на РДН, ВДР та 

балансуючому ринку. 

З огляду на зазначене, Департаментом енергоринку пропонується:  

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики 

визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку «на 

добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку», що має 

ознаки регуляторного акту. 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження 

Методики визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на 

ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку», 

що має ознаки регуляторного акту, разом із матеріалами, що обґрунтовують 

необхідність прийняття таких рішень, та аналізом їхнього впливу на офіційному 

вебсайті НКРЕКП (http://nerc.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій. 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                               Ю. Шамрелюк 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

__________________      № __________________ 

Київ 

 

Про затвердження Методики 

визначення істотного 

коливання цін та 

встановлення граничних цін  

на ринку «на добу наперед», 

внутрішньодобовому ринку 

та балансуючому ринку 

  

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Методику визначення істотного коливання цін та 

встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому 

ринку та балансуючому ринку, що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та діє 

безстроково. 

 

 

Голова НКРЕКП                                      К. Ущаповський 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

_____________ № ________ 

 

Методика визначення істотного коливання цін та встановлення 

граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку 

та балансуючому ринку 

1. Загальні положення 

 

Ця Методика визначає порядок визначення істотного коливання цін на 

ринку «на добу наперед» (далі – РДН), внутрішньодобовому ринку (далі – 

ВДР) та балансуючому ринку, та процедуру встановлення граничних цін на 

РДН, ВДР та балансуючому ринку.  

У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: 

граничні ціни – тимчасові максимально або мінімально допустимі рівні 

цін, які можуть бути зазначені учасниками ринку у заявках на РДН, ВДР та 

балансуючому ринку; 

декада – розрахунковий період, що для першої та другої третини 

календарного місяця складає 10 днів, а для останньої третини місяця 

дорівнює загальній кількості днів календарного місяця за вирахуванням       

20 днів;  

істотне коливання цін – коливання цін на РДН, ВДР та балансуючому 

ринку, що визначається істотним у порядку встановленому цією Методикою.  

Інші терміни та скорочення в цій Методиці вживаються у значеннях, 

наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії», та інших 

нормативно-правових актах, що врегульовують правовідносини у сфері 

енергетики.  

2. Порядок визначення істотного коливання цін 

2.1. Істотним коливанням цін на РДН є: 

досягнення ціни акцептованої заявки на РДН рівня в 95 % від 

максимальної граничної ціни (у разі її застосування) впродовж трьох 

останніх декад у щонайменше 50 % розрахункових періодів; або  

відхилення середньоарифметичної ціни на РДН більше ніж на 5 % в 

сторону збільшення або зменшення, що виникає одночасно у двох з таких 

періодів: 
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за останню декаду, у порівнянні з декадою, що передувала останній 

декаді; 

за три останні декади, у порівнянні з трьома декадами, що передували 

цим трьом останнім декадам; 

за дев’ять останніх декад, у порівнянні з дев’ятьма декадами, що 

передували цим дев’ятьом останнім декадам. 

 

2.2. Істотним коливанням цін на ВДР є: 

досягнення ціни акцептованої заявки на ВДР рівня в 95 % від 

максимальної граничної ціни (у разі її застосування) впродовж трьох 

останніх декад у щонайменше 50 % розрахункових періодів; або  

відхилення середньоарифметичної ціни на ВДР більше ніж на 5 % в 

сторону збільшення або зменшення, що виникає одночасно у двох з таких 

періодів: 

за останню декаду, у порівнянні з декадою, що передувала останній 

декаді; 

за три останні декади, у порівнянні з трьома декадами, що передували 

цим трьом останнім декадам; 

за дев’ять останніх декад, у порівнянні з дев’ятьма декадами, що 

передували цим дев’ятьом останнім декадам. 

 

2.3. Істотним коливанням цін на балансуючому ринку є: 

досягнення ціни акцептованої заявки на завантаження на 

балансуючому ринку рівня в 95 % від максимальної граничної ціни (у разі її 

застосування) впродовж трьох останніх декад у щонайменше 50 % 

розрахункових періодів; або  

 відхилення середньоарифметичної ціни на балансуючому ринку (на 

завантаження або розвантаження) більше ніж на 5 % в сторону збільшення 

або зменшення одночасно у двох з таких періодів: 

за останню декаду, у порівнянні з декадою, що передувала останній 

декаді; 

за три останні декади, у порівнянні з трьома декадами, що передували 

цим трьом останнім декадам; 

за дев’ять останніх декад, у порівнянні з дев’ятьма декадами, що 

передували цим дев’ятьом останнім декадам. 

 

2.4. Оператор ринку (далі – ОР) кожного останнього дня декади 

здійснює розрахунок показників, передбачених пунктами 2.1 та 2.2 цієї глави 

та перевірку наявності істотного коливання цін відповідно до наявної 

інформації. 

 

2.5. Адміністратор розрахунків (далі – АР) кожного першого дня 

декади, наступної за розрахунковою декадою, здійснює розрахунок 

показників, передбачених пунктом 2.3 цієї глави та перевірку наявності 

істотного коливання цін відповідно до наявної інформації. 
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2.6. ОР до 15:00 останнього дня декади розміщує на своєму вебсайті 

інформацію про показники, розраховані відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 цієї 

глави та інформацію про наявність/відсутність істотного коливання цін у 

торгових зонах визначених оператором системи передачі (далі – ОСП) та 

погоджених Регулятором відповідною постановою. 

 

2.7. АР до 15:00 першого дня декади, наступної за розрахунковою 

декадою, розміщує на своєму вебсайті інформацію про показники, 

розраховані відповідно до пункту 2.3 цієї глави та інформацію про 

наявність/відсутність істотного коливання цін у торгових зонах визначених 

ОСП та погоджених Регулятором відповідною постановою. 

 

2.8. Якщо за результатами розрахунків встановлено наявність істотного 

коливання цін на РДН та ВДР одночасно, ОР не пізніше 15:00 останнього дня 

декади, в якій, за результатами розрахунків, установлено істотне коливання 

цін, повідомляє НКРЕКП про наявність істотного коливання цін. 

 

2.9. Якщо за результатами розрахунків встановлено наявність істотного 

коливання цін на балансуючому ринку, АР не пізніше 15:00 першого дня 

декади, наступної за розрахунковою декадою, в якій, за результатами 

розрахунків, установлено істотне коливання цін, повідомляє НКРЕКП про 

наявність істотного коливання цін. 

3. Процедура встановлення граничних цін на РДН, ВДР та 

балансуючому ринку 

3.1. НКРЕКП після отримання від ОР та/або АР інформації про істотне 

коливання цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку, у випадку доцільності 

встановлення граничних цін, зміни рівня граничних цін, направляє до ОР, АР 

та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі запит на 

отримання пропозицій щодо встановлення граничних цін, зміни рівня 

граничних цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку.  

3.2. Регулятор має право встановлювати граничні ціни на РДН, ВДР та 

балансуючому ринку для кожної торгової зони з відповідним 

обґрунтуванням, що включає, зокрема інформацію щодо індексу споживчих 

цін, індексу цін виробників, ціни на електричну енергію, що склались на 

ринку електричної енергії тощо, та з урахуванням отриманих від ОР та АР та 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі 

пропозицій щодо рівня граничних цін.   

Рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) 

ціни у мінімальний спосіб. 
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3.3. Рішення про встановлення граничних цін, зміни рівня граничних 

цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку приймається згідно з процедурою 

встановленою Регулятором для проєктів рішень, що мають ознаки 

регуляторних актів.  

3.4. Рішення про встановлення граничних цін, зміни рівня граничних 

цін приймається після проведення консультації з Антимонопольним 

комітетом України.  

3.5. Рішення НКРЕКП щодо встановлення граничних цін на РДН, ВДР 

та балансуючому ринку є тимчасовими та діють протягом дев’яти декад.  

3.6. Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх 

встановлення мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на 

шість місяців. 

 

Директор  

Департаменту енергоринку     Ю. Шамрелюк 

 

 


