
 

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). 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання  

09 серпня 2022 року, НКРЕКП було прийнято постанову від 09 серпня 2022 року 

№ 923 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332», 

згідно з якою передбачено забезпечення фінансових зобов’язань учасників ринку 

за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, зокрема у вигляді 

банківських гарантій, оформлених фінансовими установами, що входять до 

переліку системно важливих банків. Таке рішення прийнято з огляду на те, що 

банківськими установами, які не входять до переліку системно важливих, 

систематично надавалися відмови щодо надання банківських гарантій, та в 

результаті таких дій значно зросла заборгованість на ринку електричної енергії. З 

метою уникнення таких ситуацій в подальшому було прийняте зазначене рішення. 

Антимонопольний комітет України (далі – АМКУ) листом від 21 грудня 2022 

року № 130-26.13/09-5413е надав рекомендації НКРЕКП щодо приведення 

положень Постанови № 332 в частині вимог до фінансових зобов’язань учасників 

ринку за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії у 

відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції, 

визначивши шляхи фінансового забезпечення грошовими коштами в розмірі не 

менше 50 %, при цьому передбачивши, що інша частина фінансового забезпечення 

покриватиметься банківськими гарантіями, оформленими у будь-якій фінансовій 

установі (далі – Рекомендації АМКУ).  

Слід зауважити, що 28 грудня 2022 року НКРЕКП було проведено нараду 

щодо обговорення рекомендацій Антимонопольного Комітету України щодо 

забезпечення фінансової гарантії учасниками ринку електричної енергії грошовими 

коштами в розмірі не менше 50%, при цьому інша частина фінансового 

забезпечення покриватиметься банківськими гарантіями, оформленими у будь-якій 

фінансовій установі, за результатами якої було вирішено звернутись до АМКУ з 

проханням надати роз’яснення з питання реалізації зазначених рекомендацій. 

Так, листом від 20 січня 2023 року № 130-29.1/09-2191е АМКУ зазначив, що 

згідно із статтею 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 



2 
 

рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають 

обов’язковому розгляду органам чи особам, яким вони надані.  

Ураховуючи викладене, пропонується до розгляду та прийняття проєкт 

рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Постанови № 332, якими визначити 

шляхи забезпечення учасниками фінансової гарантії, а саме передбачити 

можливість забезпечення фінансових зобов’язань учасників ринку за договорами 

про врегулювання небалансів електричної енергії шляхом надання грошової 

гарантії у розмірі не менше 50 % від необхідного обсягу фінансової гарантії такого 

учасника ринку на торговий день d, за умови забезпечення непокритого грошовою 

гарантією обсягу фінансової гарантії такого учасника ринку шляхом надання 

фінансової гарантії банку. 

У зв’язку з тим, що учасникам ринку потрібен додатковий час для отримання 

банківських гарантій та узгодження таких гарантій з НЕК «Укренерго», 

ураховуючи вимоги, зазначені в проєкті рішення НКРЕКП, визначити, що 

постанова набирає чинності з 01 березня 2023 року. 

 

 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                           Ілля СІДОРОВ 
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ПРОЄКТ 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
   

_________________                                                                          № ___________ 
К и ї в  

 

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:   

 

1. Підпункт 20 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» викласти в такій редакції: 

 

«20) фінансові зобов’язання учасників ринку за договорами про врегулювання 

небалансів електричної енергії забезпечуються шляхом надання грошової гарантії 

у розмірі не менше 50 % від необхідного обсягу фінансової гарантії такого учасника 

ринку на торговий день d, за умови забезпечення непокритого грошовою гарантією 

обсягу фінансової гарантії такого учасника ринку шляхом надання фінансової 

гарантії банку. 

ОСП (у ролі АР) має право відмовити учаснику ринку у прийнятті банківської 

гарантії за відповідним договором про врегулювання небалансів електричної 

енергії, якщо фінансова установа, що її оформила не виконала зобов’язання за 
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відповідною банківською гарантією або відображена в переліку банків, що не 

виконали зобов’язання, оприлюдненому на сайті ОСП.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 березня 2023 року. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                К. Ущаповський 

 







 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 
 

Сертифікат: 

58E2D9E7F900307B040000009C033300DCDF9900 

Підписувач: Коноплянко Анжеліка Олександрівна 

Дійсний з: 01.10.2021 по 30.09.2023 

 

Антимонопольний комітет України 

Н7\#NegiЕ-@TО   
№ 130-26.13/09-5413е від 21.12.2022 

   
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035, тел. (044) 251-62-62, (044) 251-62-66 
 

E-mail:  sl.dilovod@amcu.gov.ua, сайт: amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 00032767 

______________________________________________________________________________ 
 

  ________________  № __________________            На № ____________від ____________ 

 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг  

 

 

Про направлення  

копії рекомендацій  

 

 

Цим листом надсилаємо копію рекомендацій Антимонопольного комітету України  

від 08.12.2022 № 6-рк щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства 

про захист про економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і 

умов, що їм сприяють. 

Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

рекомендації Антимонопольного комітету України є обов’язковими для розгляду органам 

влади, яким вони надані. 

Про результати розгляду рекомендацій просимо повідомити Антимонопольний 

комітет України у 10-денний строк з дня їх отримання. 

Про виконання цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України у 

30-денний строк з дня їх отримання. 

 

Додаток: копія рекомендацій на 13 арк. в 1 прим 

 

 

 

Заступник Голови Комітету –  

державний уповноважений                                                           Анжеліка КОНОПЛЯНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Чалкова 251-62-25*61-22 

mailto:sl.dilovod@amcu.gov.ua
http://www.amc.gov.ua/



























