
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 енергії на 

період дії в Україні воєнного стану» 

 

24 лютого 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон 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, який продовжено Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 

2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022. 

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-правовими актами центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики 

в електроенергетичному комплексі, які регулюють функціонування 

електроенергетики в умовах особливого періоду.  

25 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, за результатами якої вирішено, зокрема, 

рекомендувати НКРЕКП опрацювати питання прийняття рішення щодо 

забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому 

числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час 

особливого періоду. 

З огляду на викладене вище, а також ураховуючи пропозиції 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). 

Положеннями статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

встановлено, що НКРЕКП здійснює моніторинг функціонування ринку 

електричної енергії та його сегментів. 

За результатами оперативного моніторингу спостерігається суттєве 

зменшення обсягів купівлі-продажу на внутрішньодобовому ринку. 

Так, обсяг купівлі-продажу на внутрішньодобовому ринку у травні 

2022 року зменшився та є меншим в 76 разів в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. Частка купівлі-продажу на внутрішньодобовому 

ринку у травні 2022 року складає 0,15 % від загального обсягу споживання 

електричної енергії в Україні, при цьому частка купівлі-продажу на 

внутрішньодобовому ринку за аналогічний період попереднього року становила 

3,02 % при значно вищих абсолютних значеннях. 



Варто зауважити, що відповідно до принципів функціонування ринку 

електричної енергії основні обсяги мають закуповуються на ринку 

двосторонніх договорів, після чого, враховуючи наближення до часу 

постачання або споживання, учасники ринку здійснюють купівлю або продаж 

електричної енергії на ринку «на добу наперед» за цінами, що є дорожчими за 

ціни на ринку двосторонніх договорів. Після закриття воріт ринку «на добу 

наперед», з метою зменшення обсягу небалансів учасник ринку має можливість 

здійснити купівлю або продаж електричної енергії на внутрішньодобовому 

ринку за цінами, що є дорожчими за ціни на ринку «на добу наперед», та є 

найближчим по часу до години фізичного споживання електричної енергії. 

Проте на сьогодні, ураховуючи профіцит електричної енергії в 

енергосистемі та цінові обмеження на різних сегментах ринку електричної 

енергії, спостерігається ситуація за якої в деякі години ціни на 

внутрішньодобовому ринку перевищують ціни на балансуючому ринку 

електричної енергії, що суперечить основним принципам функціонування 

ринку електричної енергії. 

Також, НКРЕКП проведено аналіз Постанови 332 в частині визначення 

максимальних обсягів продажу для виробників електричної енергії, які 

використовують генеруючі одиниці типу D, та визнано за доцільне 

удосконалити положення пункту в частині звільнення виробників типу D, 

генеруюче обладнання яких було відключене впродовж тривалого терміну. 

Ураховуючи викладене вище, пропонується до розгляду та прийняття 

проєкт рішення НКРЕКП щодо 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 енергії на період дії в Україні воєнного стану». 

 

 

 

 

 

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 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 введенням воєнного стану в Україні з 

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 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 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

Внести до 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» такі зміни: 

 

1) абзац сьомий підпункту 4 доповнити знаками та словами: «, а також 

виробників електричної енергії, що здійснюють запуск генеруючого 

обладнання, відключеного протягом тривалого часу, упродовж трьох діб, 

починаючи з доби, в яку було здійснено запуск генеруючого обладнання»; 

 

2) в абзаці четвертому підпункту 6 цифри «110» замінити цифрами «102». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 


