
Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної 

енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної 

енергії, під час особливого періоду 
 

28 лютого 2022 року при Міністерстві енергетики України за участі 

НКРЕКП, АТ «Оператор ринку» та НЕК «Укренерго» проведено нараду щодо 

обговорення заходів стабілізації учасників ринку електричної енергії під час 

особливого періоду з метою забезпечення операційної безпеки функціонування 

основної частини ОЕС України, на якій зазначили наступне. 

Верховною Радою України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні 

введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 

діб. 

Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», у разі введення особливого періоду електроенергетичні 

підприємства діють згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» і нормативно-правових актів центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в 

електроенергетичному комплексі, які регулюють функціонування 

електроенергетики в умовах особливого періоду.  

При цьому, Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

визначає, що особливий період - період функціонування національної економіки, 

органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил 

цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання 

громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту 

оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до 

виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний 

час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. 

Оскільки, на сьогодні на ринку електричної енергії діє особливий період, 

повноваження щодо прийняття рішень, що регулюють функціонування 

електроенергетики саме в умовах особливого періоду належать Міненерго.  

Враховуючи зазначене, а також з метою забезпечення надійного, 

безпечного постачання електричної енергії, безпеки і надійності функціонування 

ОЕС та стабілізації ситуації на ринку електричної енергії в особливий період, на 

зазначеній нараді розглянуто та обговорено та вирішено рекомендувати 

НКРЕКП в межах свої компетенції опрацювати питання про прийняття рішення 

щодо: 

- застосування мінімального цінового обмеження на ВДР на рівні не 

нижчому ніж ціна РДН; 

- врахування заборгованості на балансуючому ринку при набутті статусу 

«Дефолтний». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12


З огляду на викладене вище, з метою стабілізації роботи ринку електричної 

енергії в умовах особливого періоду пропонується внести зміни до 

постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення 

стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі 

фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час особливого 

періоду». 

 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку            Ю. Шамрелюк 



 
 

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», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», ураховуючи Протокол наради щодо обговорення 

заходів стабілізації учасників ринку електричної енергії під час особливого 

періоду з метою забезпечення операційної безпеки функціонування основної 

частини ОЕС України від 28 лютого 2022 року, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

1. Унести до 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, під час особливого періоду» такі зміни: 

 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. На період дії особливого періоду Оператору системи передачі (який 

виконує функцію Адміністратора розрахунків) не застосовувати заходи, 

передбачені пунктом 1.7.5 глави 1.7 розділу І Правил ринку, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 до: 

виробників електричної енергії, які надають послуги на балансуючому 

ринку електричної енергії; 

електропостачальників, які виконують функції постачальників 

універсальної послуги; 

електропостачальників та трейдерів за умови, якщо розмір суми 



дебіторської заборгованості за електричну енергію перевищує розмір суми 

кредиторської заборгованості за електричну енергію відповідно до договору про 

врегулювання небалансів електричної енергії. 

Зазначені учасники ринку електричної енергії не набувають статусу 

«Дефолтний».»; 

 

2) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту: 

«6. Учасникам ринку «на добу наперед» (далі – РДН) та 

внутрішньодобового ринку (далі – ВДР) у своїх заявках на торги на ВДР у 

торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціну на електричну енергію не менше від 

значення 110 % від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного 

розрахункового періоду відповідної доби постачання.  

Якщо така ціна перевищує ціну, визначену оператором ринку відповідно 

до пункту 5 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 квітня 2020 року № 766 «Про 

дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних 

заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – 

Постанова) для відповідного розрахункового періоду, то учасникам РДН/ВДР у 

своїх заявках на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціну на 

електричну енергію на рівні ціни, визначеної оператором ринку відповідно до 

пункту 5 Постанови для відповідного розрахункового періоду. 

У разі зазначення учасником РДН/ВДР у своїй заявці на торги на ВДР у 

торговій зоні «ОЕС України» ціни, що менше такої ціни для відповідного 

розрахункового періоду, така заявка відхиляється.». 

У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 
 

 

 

 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 


