
Обґрунтування 

прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Звіту з оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття 

прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного 

резерву у 2021 році» 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) оператор системи передачі (далі - ОСП) щороку розробляє звіт з 

оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття 

прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного 

резерву (далі - Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей, Звіт) з урахуванням вимог безпеки постачання. Звіт з оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей охоплює сценарну оцінку 

прогнозних балансів потужності та електроенергії ОЕС України на 

короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу з 

урахуванням, зокрема, структурних, економічних, ринкових, екологічних умов, 

заходів з управління попитом та енергоефективності, з дотриманням стандартів 

операційної безпеки. Порядок підготовки, зміст та методологічні засади 

підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

визначаються кодексом системи передачі (далі – КСП).  

Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 

затверджується Регулятором та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті 

оператора системи передачі.  

Відповідно до КСП Звіт подається ОСП на затвердження Регулятору до 

15 грудня року розробки Звіту. У разі отримання зауважень та пропозицій від 

Регулятора ОСП здійснює коригування проекту Звіту та повторно подає його на 

затвердження у встановлені Регулятором терміни.  

На виконання Закону та КСП ПрАТ «НЕК «Укренерго» листом від 

15.12.2021 № 01/59433 подало на розгляд та затвердження НКРЕКП проєкт Звіту 

з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей у 2021 році (з 

додатками) (далі – проєкт Звіту-2021) разом з Протоколом проведених 

громадських обговорень та консультацій та обґрунтовуючими матеріалами.  

За результатами опрацювання проєкту Звіту-2021 НКРЕКП листом від 

21.01.2022 року надала зауваження та пропозиції щодо необхідності 

доопрацювання проєкту Звіту-2021. Для обговорення стану доопрацювання 

проєкту Звіту-2021 було також проведено нараду за участі фахівців НКРЕКП та 

ПрАТ «НЕК «Укренерго».  

З урахуванням вищезазначеного ПрАТ «НЕК «Укренерго» листом від 

11.02.2022 №01/7268 надало доопрацьований проєкт Звіту-2021, який 

пропонується сьогодні для розгляду.  

Варто зазначити, що при підготовці Звіту у 2021 році ОСП удосконалено 

методологію його підготовки порівняно з минулорічною редакцією, зокрема в 

частині:  



1) врахування положень Європейської методології оцінювання 

адекватності ресурсів (далі – ERAA), що використовуються ENTSO-E та 

затверджені ACER у жовтні 2020 року;  

2) розширено географічні межі моделювання з 8 енергосистем до 32 у 

цій (суміжні енергосистеми включно з ОЕС України); 

3) з метою застосування єдиного підходу до визначення можливості 

міждержавних комерційних перетоків електричної енергії з енергосистемами 

сусідніх держав здійснено перехід при моделюванні паралельної роботи з усіма 

енергосистемами суміжних країн і країн-членів ENTSO-E доступної пропускної 

спроможності міждержавних перетинів від методу на основі потокорозподілу до 

методу на основі NTC; 

4) удосконалено підходи до моделювання та уточнено методологію в 

частині визначення критеріїв оптимізації структури генеруючих потужностей, у 

тому числі змінено одиниці вимірювання таких критеріїв достатності 

генеруючих потужностей як LOLE з діб на години; 

5) удосконалено загальні підходи до моделювання, що покращило 

результати моделювання; 

6) враховано низку вимог Національної економічної стратегії на період 

до 2030 року, зокрема в частині цільових показників розвитку генерації з ВДЕ.  

 

НКРЕКП разом з НЕК Укренерго та за підтримки Проекту Енергетичної 

Безпеки (ESP) USAID продовжує подальшу роботу щодо удосконалення 

методології підготовки звіту, зокрема в частині більш детальної оцінки 

потенціалу використання заходів з управління попитом для забезпечення 

достатності ресурсів, визначення цільових рівнів критеріїв достатності та їх 

врахування при сценарному моделюванні, врахування економічних показників 

ERAA, зокрема VOLL (value of lost load), CONE (cost of new entry) тощо.    

При цьому Управління звертає увагу, що проєкт Звіту є 2021 року 

подання. Таким чином, події, що відбулись з 24.02.2022, а саме 

запровадження в Україні воєнного стану, стан роботи ОЕС України під час 

війни, а також її синхронізація з континентальною мережею ENTSO-E, яка 

відбулась 16.03.2022 року, будуть враховані при підготовці звіту у 2022 році, 

що доцільно враховувати при підготовці відповідних пропозицій на підставі 

Звіту-2021.  

Враховуючи зазначене, на підставі розглянутих документів та з 

урахуванням позиції профільних структурних підрозділів НКРЕКП, 

пропонуємо:  

1. Затвердити Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та 

забезпечення необхідного резерву у 2021 році (далі - Звіт з оцінки 

відповідності (достатності) генеруючих потужностей у 2021 році). 

2. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична 

компанія «Укренерго»:  



1) при підготовці відповідно до законодавства пропозицій, документів, 

висновків на підставі Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей у 2021 році, враховувати обставини щодо введення в Україні 

воєнного стану та синхронізації ОЕС України з мережею континентальної 

Європи; 

2) скоригувати сценарну оцінку прогнозних балансів потужності та 

електроенергії ОЕС України на короткострокову перспективу (2023 рік), 

наведену у Звіті з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей у 

2021 році при підготовці Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та 

забезпечення необхідного резерву у 2022 році; 

3) оприлюднити затверджений Звіт з оцінки відповідності (достатності) 

генеруючих потужностей у 2021 році (з обґрунтовуючими матеріалами) на 

власному вебсайті протягом п’яти робочих днів з дня припинення або скасування 

дії воєнного стану;  

4) протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією 

постановою надати примірник затвердженого Звіту з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей у 2021 році в електронній формі і на 

паперових носіях до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному 

комплексі. 

 

 

Начальник управління стратегічного 

розвитку та міжнародної координації     О. Голембівська 



ПРОЄКТ 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
ПОСТАНОВА 

 
_____________                                         Київ               №___________ 

           
 

Про затвердження Звіту з оцінки 
відповідності (достатності) генеруючих 
потужностей для покриття 
прогнозованого попиту на електричну 
енергію та забезпечення необхідного 
резерву у 2021 році  
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок електричної енергії», «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку 
з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 
року згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
та продовженим Указом Президента України від 14 березня 2022 року 
№ 133/2022, та з урахуванням листа ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 11 лютого 
2022 року № 01/7268, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Затвердити Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 

потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та 
забезпечення необхідного резерву у 2021 році (далі - Звіт з оцінки 
відповідності (достатності) генеруючих потужностей у 2021 році). 

 
2. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична 

компанія «Укренерго»:  
 

1) при підготовці відповідно до законодавства пропозицій, документів, 
висновків на підставі Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих 
потужностей у 2021 році, враховувати обставини щодо введення в Україні 
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воєнного стану та синхронізації ОЕС України з мережею континентальної 
Європи; 

 
2) скоригувати сценарну оцінку прогнозних балансів потужності та 

електроенергії ОЕС України на короткострокову перспективу (2023 рік), 
наведену у Звіті з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 
у 2021 році при підготовці Звіту з оцінки відповідності (достатності) 
генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну 
енергію та забезпечення необхідного резерву у 2022 році; 
 

3) оприлюднити затверджений Звіт з оцінки відповідності (достатності) 
генеруючих потужностей у 2021 році (з обґрунтовуючими матеріалами) на 
власному вебсайті протягом п’яти робочих днів з дня припинення або 
скасування дії воєнного стану;  
 

4) протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією 
постановою надати примірник затвердженого Звіту з оцінки відповідності 
(достатності) генеруючих потужностей у 2021 році в електронній формі і на 
паперових носіях до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному 
комплексі. 
 
 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський    
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