
УТОЧНЕННЯ 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про перегляд тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на 

добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, розрахованого АТ «Оператор 

ринку», на 2022 рік  

 
Відповідно до статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

постанови НКРЕКП від 14 березня 2019 року № 308 «Про затвердження Правил 

ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» (далі – Правила РДН/ВДР), 

НКРЕКП постановою від 17 листопада 2021 року № 2236 (зі зміною) погодила 

розраховані АТ «Оператор ринку» на 2022 рік фіксований платіж за участь на ринку 

«на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (далі – РДН/ВДР) у розмірі 

2645,16 грн (без ПДВ) та тариф на здійснення операцій  купівлі-продажу на 

РДН/ВДР у розмірі 3,30 грн/МВт*год (без ПДВ). 

При розрахунку тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР 

на 2022 рік, місячний обсяг купівлі-продажу на РДН/ВДР склав  

3 132,6 ГВт*год, як середньоарифметичне значення фактичних обсягів за січень-

жовтень 2021 року та планових обсягів за листопад-грудень 2021 року.  

Загальний подвійний обсяг, що використовується для розрахунку тарифу на  

2022 рік склав 75 182, 8 ГВт*год. 

Операційні витрати на 2022 рік при цьому склали 221 035,6 тис. грн.  

На сьогоднішній день, у зв’язку із початком повномасштабної війни на 

території України з 24 лютого 2022 року, спостерігається значне зменшення 

споживання електричної енергії споживачами, що призводить до зменшення 

активних учасників на РДН/ВДР та різкого падіння фактичних обсягів купівлі-

продажу електричної енергії на РДН/ВДР. 

Враховуючи ситуацію, що склалася на ринку електричної енергії, 

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» листом від 27 квітня 2022 року № 01/22-732 надало до 

НКРЕКП на погодження розрахунок тарифу на здійснення операцій купівлі-

продажу на РДН/ВДР на травень – грудень 2022 року. 

Зокрема, АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» повідомило, що з метою економії коштів, 

операційні витрати було скореговано в бік зменшення на 16 058,30 тис. грн, і у 

травні-грудні 2022 року вони плануються на рівні 124 963,8 тис. грн., а на 2022 рік – 

на рівні 204 977,3 тис. грн.  

Крім того, фактичний загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на 

РДН/ВДР починаючи з 24 лютого 2022 року почав суттєво зменшуватися, і у 

березні 2022 року становив 1 283,8 ГВт*год, або 39,7% відносно планового, а у 

квітні 2022 року  –  772,1 ГВт*год,  або  24,6% відносно планового.  

Враховуючи зменшення, прогнозний місячний обсяг планується на рівні  

658,4 ГВт*год. Прогнозний подвійний обсяг, що використовується для розрахунку 

тарифу на травень-грудень 2022 року становитиме 10 535,0 ГВт*год, на 2022 рік – 

35  595,9 ГВт*год. 

Варто зазначити, що Міністерство енергетики України листом від 28.04.2022 

№ 26/1.2-4.6-5733 зазначило, що виконання функцій АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» є 

важливим для ринку електричної енергії. Збиткова діяльність підприємства, як 

стратегічного товариства, призведе до неможливості забезпечення повноцінного 

функціонування діяльності РДН/ВДР, і важливо вжити всіх заходів для запобігання 

цьому. Тому, Міністерство енергетики України не заперечує проти підвищення 

тарифу  на здійснення операцій  купівлі-продажу на РДН/ВДР. 



Ураховуючи зазначене, з метою недопущення збиткової діяльності 

підприємства, пропонується унести зміни до постанови НКРЕКП від 17 листопада 

2021 року № 2236, згідно з якими погодити розрахований  

АТ «Оператор ринку» тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР у 

розмірі 13,31 грн/МВт*год (без ПДВ). 

 

Директор Департаменту енергоринку                Ю. Шамрелюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТОЧНЕННЯ 

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 17 листопада 2021 року 

№ 2236 

 

Відповідно до статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 «Про затвердження 

Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», ураховуючи 

лист АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» від 27 квітня 2022 року № 01-22/732, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 листопада  

2021 року № 2236 «Про погодження АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» фіксованого 

платежу за участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та 

тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку на 2022 рік» такі зміни: 

 

1) у назві слова «фіксованого платежу за участь на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку» замінити словами «фіксованого 

платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку»; 

 

2) у постановляючій частині:  

в абзаці другому слова «фіксований платіж за участь на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку» замінити словами «фіксований платіж 

за користування програмним забезпеченням оператора ринку»; 

 



 

 в абзаці третьому цифри та знак «3,30» замінити цифрами та знаком 

«13,31».  

 

2. Ця постанова набирає чинності з 20 травня 2022 року. 

 
 

Голова НКРЕКП                                  К. Ущаповський 



Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про перегляд тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на 

добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, розрахованого АТ «Оператор 

ринку», на 2022 рік  

 

Відповідно до статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

та постанови НКРЕКП від 14 березня 2019 року № 308 «Про затвердження 

Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» (далі – Правила 

РДН/ВДР), НКРЕКП постановою від 17 листопада 2021 року № 2236 (зі зміною) 

погодила розраховані АТ «Оператор ринку» на 2022 рік фіксований платіж за 

участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (далі – 

РДН/ВДР) у розмірі 2645,16 грн (без ПДВ) та тариф на здійснення операцій  

купівлі-продажу на РДН/ВДР у розмірі 3,30 грн/МВт*год (без ПДВ). 

 АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» листом від 27 квітня 2022 року № 01/22-732 

надало до НКРЕКП на погодження розрахунок тарифу на здійснення операцій 

купівлі-продажу на РДН/ВДР на травень – грудень 2022 року. 

Зокрема, АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» повідомило, що внаслідок 

повномасштабної війни на території України з лютого 2022 року спостерігається 

динаміка різкого та суттєвого зменшення обсягів купівлі-продажу електричної 

енергії на РДН/ВДР відносно планових показників, що враховані у діючому 

тарифі.  

Так, прогнозний обсяг купівлі-продажу на РДН/ВДР, врахований у 

діючому тарифі на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР на 

2022 рік, щомісячно становить 3 132,6 ГВт/год. Фактичний загальний обсяг 

купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР починаючи з 24 лютого  

2022 року почав суттєво зменшуватися, і у березні 2022 року становив  

1 283,8 ГВт/год, або 39,7% відносно планового, а у квітні 2022 року  –   

772,1 ГВт/год,  або  24,6% відносно планового. 

Разом з тим, АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» здійснено коригування у бік 

зменшення видатків за окремими статтями витрат з метою економії коштів у 

зв’язку з воєнними діями на території України. 

Ураховуючи зазначене, з метою недопущення збиткової діяльності 

підприємства, пропонується унести зміну до постанови НКРЕКП від  

17 листопада 2021 року № 2236, згідно з якою погодити розрахований  

АТ «Оператор ринку» тариф на здійснення операцій  купівлі-продажу на 

РДН/ВДР у розмірі 13,31 грн/МВт*год (без ПДВ). 

 

 

Директор Департаменту енергоринку                Ю. Шамрелюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 17 листопада 2021 року 

№ 2236 

 

Відповідно до статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 «Про затвердження 

Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», ураховуючи 

лист АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» від 27 квітня 2022 року № 01-22/732, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

1. В абзаці третьому постановляючої частини постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 листопада 2021 року № 2236 «Про погодження АТ «ОПЕРАТОР 

РИНКУ» фіксованого платежу за участь на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу 

на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку на 2022 рік» цифри та 

знак «3,30» замінити цифрами та знаком «13,31».  

 

2. Ця постанова набирає чинності з 20 травня 2022 року. 

 
 

Голова НКРЕКП                                  К. Ущаповський 


