
УТОЧНЕННЯ 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП  

про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 

«Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, 

у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної на період дії в 

Україні воєнного стану» 

 

Ураховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до законів України 

«Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

ураховуючи протоколи нарад за участі представників Міністерства енергетики 

України та НКРЕКП, а також ураховуючи пропозиції учасників ринку 

електричної енергії, з метою стабілізації фінансового стану учасників ринку 

електричної енергії, НКРЕКП прийнято постанову 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» (далі – Постанова № 332). 

Відповідно до положень підпункту 8 пункту 1 Постанови № 332 оператор 

системи передачі (далі – ОСП) формує рішення про позапланове виставлення 

рахунку за небаланси електричної енергії у разі виникнення у сторони, 

відповідальної за баланс, небалансу електричної енергії, що перевищує 15% від 

визначених ОСП обсягів небалансів. 

При цьому до НКРЕКП надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 

14.09.2022 № 01/39659 щодо удосконалення зазначеного механізму та уточнення 

обставин, за яких ОСП здійснює позапланове виставлення рахунку. 

Разом з тим, з метою швидкого та оперативного реагування ОСП на дії 

учасників ринку, за результатами торгової діяльності яких, наявні обсяги 

негативних небалансів електричної енергії, пропонується визначити, що ОСП 

щодня здійснює перевірку наявних даних щодо діяльності балансуючої групи та 

у разі наявності підстав забезпечує формування та надсилання позапланового 

рахунку стороні, відповідальній за баланс. 

Ураховуючи викладене, пропонується до розгляду та прийняття проєкт 

рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Постанови № 332, що передбачає 

вичерпний перелік обставин, за наявності яких здійснюється позапланове 

виставлення рахунку за небаланси електричної енергії. 

 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                                           І. Сідоров 

 

 

 

 

 



 

УТОЧНЕННЯ 

ПРОЄКТ 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
   

_________________                                                                           № ___________ 
К и ї в  

 

Про внесення зміни 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 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, ураховуючи лист 

НЕК «Укренерго» від 14 вересня 2022 року № 01/39659, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

1. Унести до 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 підпункту 8 замінити шістьма новими абзацами такого 

змісту: 

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

діяльності балансуючої групи та забезпечує формування та надсилання 

позапланового рахунку стороні, відповідальній за баланс (далі – СВБ), у випадку 

одночасної наявності таких обставин: 

1) негативне сальдоване значення обсягів негативного та позитивного 

небалансів такої СВБ на 15 % і більше перевищує середнє сальдоване значення 



обсягів негативного та позитивного небалансів, що виникло за попередню 

декаду, за яку вже сформований декадний рахунок для СВБ; 

 

2) негативне сальдоване значення обсягів негативного та позитивного 

небалансів такої СВБ на 15 % і більше перевищує середнє сальдоване значення 

обсягів негативного та позитивного небалансів, що виникло за попередній 

місяць, за який вже сформовано усі декадні рахунки для СВБ; 

 

3) недостатній рівень фінансової гарантії СВБ для покриття потенційних 

фінансових зобов’язань, які виникли у такої СВБ. 

СВБ зобов’язана сплатити ОСП (у ролі АР) суму коштів, визначену 

позапланово виставленим рахунком до 18:00 банківського дня, наступного за 

днем отримання на електронну адресу учасників ринку або у системі управління 

ринком платіжного документа від ОСП (у ролі АР). 

Для СВБ, у якої на момент здійснення АР  перевірки наявних даних щодо 

діяльності такої СВБ відсутній сформований декадний або місячний рахунок 

СВБ, позаплановий рахунок формується у випадку встановлення АР наявності  

недостатнього рівня фінансової гарантії для покриття потенційних фінансових 

зобов’язань, які виникли у такої СВБ.». 

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами 

восьмим – десятим; 

 

2) у підпункті 19 слова, знаки та абревіатуру  «сторони, відповідальної за 

баланс (далі – СВБ)» замінити абревіатурою «СВБ». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 10 жовтня 2022 року. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                      К. Ущаповський 

 



Обґрунтування до рішення НКРЕКП  

про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 

«Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, 

у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної на період дії в 

Україні воєнного стану» 

 

Ураховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до законів 

України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

ураховуючи протоколи нарад за участі представників Міністерства енергетики 

України та НКРЕКП, а також ураховуючи пропозиції учасників ринку 

електричної енергії, з метою стабілізації фінансового стану учасників ринку 

електричної енергії, НКРЕКП прийнято постанову 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» (далі – Постанова № 332). 

Відповідно до положень підпункту 8 пункту 1 Постанови № 332 оператор 

системи передачі (далі – ОСП) формує рішення про позапланове виставлення 

рахунку за небаланси електричної енергії у разі виникнення у сторони, 

відповідальної за баланс, небалансу електричної енергії, що перевищує 15% від 

визначених ОСП обсягів небалансів. 

При цьому до НКРЕКП надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 

14.09.2022 № 01/39659 щодо удосконалення зазначеного механізму та 

уточнення обставин, за яких ОСП здійснює позапланове виставлення рахунку. 

Ураховуючи викладене, пропонується до розгляду та прийняття проєкт 

рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Постанови № 332, що передбачає 

вичерпний перелік обставин, за наявності яких здійснюється позапланове 

виставлення рахунку за небаланси електричної енергії. 

 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                                           І. Сідоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
   

_________________                                                                           № ___________ 
К и ї в  

 

Про внесення зміни 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 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, ураховуючи лист 

НЕК «Укренерго» від 14 вересня 2022 року № 01/39659, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

1. Унести до 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 підпункту 8 замінити шістьма новими абзацами такого 

змісту: 

«ОСП (у ролі АР) щодня здійснює перевірку наявних на d-3 даних щодо 

діяльності балансуючої групи, та повідомляє сторону, відповідальну за 

баланс (далі – СВБ) про одночасну наявність таких обставин: 

 

1) негативне сальдоване значення обсягів негативного та позитивного 

небалансів такої СВБ на 15 % і більше перевищує середнє сальдоване значення 



обсягів негативного та позитивного небалансів, що виникло за попередню 

декаду, за яку вже сформований декадний рахунок для СВБ; 

 

2) негативне сальдоване значення обсягів негативного та позитивного 

небалансів такої СВБ на 15 % і більше перевищує середнє сальдоване значення 

обсягів негативного та позитивного небалансів, що виникло за попередній 

місяць, за який вже сформовано усі декадні рахунки для СВБ; 

 

3) недостатній рівень фінансової гарантії СВБ для покриття потенційних 

фінансових зобов’язань, які виникли у такої СВБ. 

У разі неусунення СВБ цих обставин ОСП (у ролі АР) впродовж першого 

робочого дня після дня направлення до СВБ повідомлення про наявність 

зазначених обставин формує позаплановий рахунок для такої СВБ та надсилає 

на електронну адресу учасника ринку повідомлення про формування 

позапланового рахунку СВБ. 

СВБ зобов’язана сплатити ОСП (у ролі АР) суму коштів, визначену 

позапланово виставленим рахунком до 18:00 банківського дня, наступного за 

днем отримання на електронну адресу учасників ринку або у системі 

управління ринком платіжного документа від ОСП (у ролі АР). 

Для СВБ, у якої на момент здійснення АР  перевірки наявних на d-3 

даних щодо діяльності такої СВБ відсутній сформований декадний або 

місячний рахунок СВБ, позаплановий рахунок формується у випадку 

встановлення АР наявності  недостатнього рівня фінансової гарантії для 

покриття потенційних фінансових зобов’язань, які виникли у такої СВБ.». 

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами 

восьмим – десятим; 

 

2) у підпункті 19 слова, знаки та абревіатуру  «сторони, відповідальної за 

баланс (далі – СВБ)» замінити абревіатурою «СВБ». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 10 жовтня 2022 року. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                      К. Ущаповський 

 


