
Обґрунтування  

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 на період дії в 

Україні воєнного стану» 
 

Ураховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до законів 

України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

ураховуючи протоколи нарад за участі представників Міністерства енергетики 

України та НКРЕКП, а також ураховуючи пропозиції учасників ринку 

електричної енергії, з метою стабілізації фінансового стану 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 підпункту 4 пункту 1 Постанови 332 визначено, що 

максимальний обсяг продажу електричної енергії учасниками ринку, 

зазначеними в абзаці першому цього підпункту, за двосторонніми договорами 

(далі - ДД), на ринку «на добу наперед» (далі - РДН), внутрішньодобовому 

ринку (далі - ВДР) та експорту електричної енергії на торговий день d 

визначається як 125 % від загального обсягу відпущеної електричної енергії за 

d-3 цього учасника ринку відповідно до наявних даних комерційного обліку в 

системі управління ринком на момент проведення розрахунку. 

У разі якщо в учасника ринку відсутні дані комерційного обліку на d-3, то 

для розрахунку беруться останні, наявні в системі, дані комерційного обліку 

щодо відпуску. 

Разом з цим, НЕК «Укренерго» листом від 22 червня 2022 року  

№ 01/25044 повідомлено, що впродовж квітня-травня 2022 року було 

акцептовано на розвантаження сумарно понад 1 300 000 МВт∙год, що на 13 % 

більше, ніж за аналогічний період 2021 року. При цьому, обсяг фактичного 

виробітку електричної енергії у 2022 року в порівнянні з 2021 роком значно 

зменшився. 

Також НЕК «Укренерго» зазначено, що при розрахунку максимального 

обсягу продажу електричної енергії учасниками ринку, які використовують 

генеруючі одиниці типу D, незалежно від наявності інших ліцензій, оператор 

системи передачі (ОСП) використовує наявні оперативні дані комерційного 

обліку, що можуть бути змінені постачальником послуг комерційного обліку до 

виставлення рахунків за небаланси та балансуючу енергію за відповідну декаду. 

Варто зазначити, що з метою врахування змін обсягів відпуску 

електричної енергії у співвідношенні до споживання електричної енергії у 

робочі та вихідні дні, пропонується при визначенні максимального обсягу 

продажу застосовувати обсяги відпуску електричної енергії на d-7.  

З метою унеможливлення нарощування заборгованості учасниками ринку 

електричної енергії перед ОСП за негативні небаланси, а також удосконалення 
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умов зміни балансуючої групи, НЕК «Укренерго» листом від 21 червня  

2022 року № 01/24840 запропоновано внести зміни до Постанови № 332. 

З огляду на 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 
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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 воєнним станом в Україні, 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) в абзацах другому та четвертому підпункту 4 літеру, знак та цифру  

«d-3» замінити літерою, знаком та цифрою «d-7»; 

 

2) доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«18) У заяві щодо зміни учасником ринку балансуючої групи 

зазначається дата, на яку зміна сторони відповідальної за баланс (далі - СВБ) 

повинна вступити в силу. Заява щодо зміни балансуючої групи подається 

учасником ринку не пізніше ніж за сім робочих днів до дати, з якої повинна 

вступати в силу зміна СВБ. Якщо у заяві учасника ринку та письмовій згоді 

іншого учасника ринку (СВБ) не зазначена дата, з якої повинна вступити в силу 
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зміна СВБ, АР здійснює зміну СВБ з восьмого робочого дня після отримання 

АР такої заяви.». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                      К. Ущаповський 

 


