
 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

Про забезпечення ліквідності ринку електричної енергії «на добу наперед» 

Частиною першою статті 17 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» встановлено, що для ефективного виконання завдань державного 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор здійснює 

моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.  

Положеннями статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

(далі – Закон про ринок) встановлено, що НКРЕКП здійснює моніторинг 

функціонування ринку електричної енергії та його сегментів. 

Так, за результатами оперативного моніторингу виявлено суттєве 

зниження обсягів купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед». 

Разом з цим, положеннями частини третьої статті 67 Закону про ринок 

встановлено, що Регулятор з метою забезпечення достатнього рівня 

ліквідності на ринку «на добу наперед» має право, зокрема, встановлювати 

оператору системи передачі та операторам систем розподілу – граничну 

нижню межу обов'язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її 

передачу та розподіл електричними мережами відповідно. 

На нараді за участі представників Міністерства енергетики України, 

НКРЕКП та АТ «Оператор ринку», що проводилась 19.05.2022, зауважено, що 

частка купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» за 18 днів травня 2022 

року складає 8,6 % від загального обсягу споживання електричної енергії в 

Україні, при цьому частка купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» за 

аналогічний період попереднього року становила 20,9 % при значно вищих 

абсолютних значеннях.  

Таким чином, попит на ринку «на добу наперед» у травні 2022 є вкрай 

низьким та зменшився відносно аналогічного періоду минулого року на 

71,2 %. При цьому, пропозиція на ринку «на добу наперед» перевищує попит 

на 367,6 %, що значно вище аналогічного показника минулого року, коли 

пропозиція на ринку «на добу наперед»  перевищувала попит на 131 %. 

Представником НКРЕКП наголошено, що за результатами оперативного 

моніторингу за квітень та травень 2022 року встановлено, що обсяг купівлі 

електричної енергії  оператором системи передачі та операторами систем 

розподілу з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її 

передачу та розподіл електричними мережами на ринку «на добу наперед» 

складає приблизно 40 % від загального обсягу купівлі. 

З огляду на зазначене учасники наради визнали за доцільне доручити 

АТ «Оператор ринку» розробити та надати НКРЕКП проєкт нормативно-

правового акта щодо забезпечення ліквідності ринку «на добу наперед», що 

передбачатиме встановлення граничної нижньої межі обов’язкової купівлі 

оператором системи передачі та операторами систем розподілу електричної 

енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних витрат 

електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами 

відповідно, в розмірі не менше ніж 50% від обсягу втрат, які не були куплені 

за двосторонніми договорами на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.06.2019 № 483, а НКРЕКП рекомендовано розглянути 



зазначений проєкт змін в установленому законодавством порядку та прийняти 

відповідне рішення. 

Ураховуючи зазначене, АТ «Оператор ринку» листом від 20.05.2022 

№ 01-31/796 надано НКРЕКП проєкт нормативно-правового акта щодо 

забезпечення ліквідності ринку «на добу наперед». 

Зважаючи на викладене Департамент енергоринку виносить на розгляд 

НКРЕКП проєкт постанови «Про забезпечення достатнього рівня ліквідності 

на ринку «на добу наперед». 

 

 

Директор  

Департаменту енергоринку      Ю. Шамрелюк 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

_____________                                                                № __________ 

Київ 

 

Про забезпечення достатнього 

рівня ліквідності на ринку «на добу 

наперед» 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», з урахуванням протоколу наради щодо визначення 

механізмів наповнення ринку ліквідністю від 19 травня 2022 року                          

№ 17/1.1-4.5-40, та з урахуванням листа АТ «Оператор ринку» від 20 травня 

2022 року № 01-31/796, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

  

1. Встановити для оператора системи передачі та операторів систем 

розподілу електричної енергії в кожному розрахунковому періоді граничну 

нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу 

наперед» з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її 

передачу та розподіл електричними мережами відповідно, в обсязі не менше ніж 

50% від обсягу втрат, які не були куплені за двосторонніми договорами на 

виконання Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників 

ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483. 

2. Оператору ринку щомісяця, не пізніше 17:00 другого робочого дня 

місяця, наступного за розрахунковим, надавати оператору системи передачі 

інформацію про обсяги купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» 

оператором системи передачі та операторами систем розподілу у кожному 

розрахунковому періоді місяця, що минув. 

3. Оператору системи передачі щомісяця, не пізніше 17:00 сьомого 

робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, надавати до Національної 

ПРОЄКТ 



  

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, інформацію щодо виконання оператором системи 

передачі та операторами систем розподілу пункту 1 цієї постанови. 

  

4. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2022 року.  

 

 

Голова НКРЕКП  К. Ущаповський 

 


	ПОСТАНОВА
	_____________                                                                № __________
	Київ
	Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», з урахуванням протоколу наради щодо визначення механізмів наповнення ринку ліквідні...
	ПОСТАНОВЛЯЄ:

	ПРОЄКТ
	Голова НКРЕКП  К. Ущаповський

