
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

__________________      № __________________ 

Київ 

 

Про встановлення граничних 

цін на ринку «на добу 

наперед», внутрішньодобовому 

ринку та балансуючому ринку 

  

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», Методики визначення істотного 

коливання цін та встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», 

внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 вересня 2022 року № 1221, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити граничні ціни на: 

 

1) ринку «на добу наперед» (далі – РДН): 

максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 

00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) – 2 476 грн/МВт·год та для годин 

максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – 4 952 грн/МВт·год; 

мінімальна гранична ціна – 10,0 грн/МВт·год; 

 

2) внутрішньодобовому ринку (далі – ВДР): 

максимальні граничні ціни для годин мінімального навантаження (з 

00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) – 2 476 грн/МВт·год та для годин 

максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – 4 952 грн/МВт·год; 
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мінімальна гранична ціна – 102 % від ціни РДН, визначеної оператором 

ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. 

Якщо така ціна перевищує максимальну граничну ціну на ВДР, то мінімальна 

гранична ціна дорівнює максимальній граничній ціні ВДР; 

 

3) на балансуючому ринку: 

максимальна гранична ціна – 125 % від ціни РДН, визначеної 

оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби 

постачання; 

мінімальна гранична ціна – 10,0 грн/МВт·год. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                      К. Ущаповський 

 



                                                                   

 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про встановлення 

граничних цін  на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку 

та балансуючому ринку» 

Відповідно до пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) у разі істотного 

коливання цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та 

балансуючому ринку та відповідно до методики, визначеної Регулятором, 

Регулятор має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або 

максимальні цінові межі) на ринку «на добу наперед» (далі – РДН), 

внутрішньодобовому ринку ( далі – ВДР) та балансуючому ринку для кожної 

торгової зони з відповідним обґрунтуванням. Рівень граничних цін має 

впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб. 

Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх встановлення 

мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на шість місяців. 

Граничні ціни встановлюються Регулятором після консультацій з 

Антимонопольним комітетом України. 

На засіданні НКРЕКП постановою від 27.09.2022 № 1221 затверджено 

Методику визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін 

на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому 

ринку» (далі – Методика), що визначає порядок визначення істотного 

коливання цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку та процедуру встановлення 

граничних цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку. 

Положеннями пунктів 2.8 та 2.9 глави 2 Методики визначено, що у випадку 

відсутності граничних цін, встановлених НКРЕКП, або за умови, що термін дії 

рішення НКРЕКП щодо встановлення граничних цін спливає протягом 

наступних 40 днів, та якщо за результатами розрахунків ОР встановлено 

наявність істотного коливання цін на РДН та ВДР, визначеного підпунктом 2 

пункту 2.1 та підпунктом 2 пункту 2.2 глави 2 Методики одночасно, ОР не 

пізніше 15:00 п’ятого робочого дня декади, наступної за розрахунковою 

декадою, повідомляє про це НКРЕКП. 

У випадку відсутності граничних цін, встановлених НКРЕКП або за умови, 

що термін дії рішення НКРЕКП щодо встановлення граничних цін спливає 

протягом наступних 40 днів, та якщо за результатами розрахунків АР 

встановлено наявність істотного коливання цін на балансуючому ринку, 

визначеного підпунктом 2 пункту 2.3 цієї глави, АР не пізніше 15:00 п’ятого 

робочого дня декади, наступної за розрахунковою декадою, повідомляє про це 

НКРЕКП. 

Пунктом 3.1 глави 3 Методики визначено, що НКРЕКП після отримання 

від ОР та АР інформації про наявність істотного коливання цін на РДН, ВДР та 

балансуючому ринку, визначеного підпунктом 2 пункту 2.1, підпунктом 2 

пункту 2.2 та підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цієї Методики, у разі відсутності 

граничних цін встановлених НКРЕКП або за умови, що термін дії рішення 



НКРЕКП щодо встановлення граничних цін спливає протягом наступних 30 

днів, у випадку доцільності встановлення граничних цін направляє до ОР, АР 

та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, запит на 

отримання пропозицій щодо встановлення граничних цін. 

Так, до НКРЕКП надійшли звернення АТ «Оператор ринку» (лист від 

27.09.2022 № 01-31/1348) та ПрАТ «НЕК «Укренерго» (лист від 28.09.2022 

№ 01/42697) щодо наявності істотного коливання цін на РДН, ВДР та 

балансуючому ринку. 

Ураховуючи пункт 3.1 глави 3 Методики, НКРЕКП було направлено запит 

від 28.09.2022 № 11186/22.3.1/7-22 на Міністерство енергетики України, 

АТ «Оператор ринку» та ПрАТ «НЕК «Укренерго» на отримання пропозицій 

щодо встановлення граничних цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку. 

До НКРЕКП надійшли пропозиції надані ПрАТ «НЕК «Укренерго» листом 

від 29.09.2022 № 01/43029 та АТ «Оператор ринку» листом від 29.09.2022  

№ 01-42/1355 щодо встановлення граничних цін.  

За результатами аналізу отриманих пропозицій, а також враховуючи 

статистичну інформацію щодо рівня цін електричної енергії на організованих 

сегментах ринку та беручи до уваги базовий індекс споживчих цін, що 

оприлюднений на офіційному вебсайті Державної служби статистики України, 

визнано за доцільне розглянути питання щодо встановлення граничних цін на 

РДН, ВДР та балансуючому ринку, що диференційовані за періодами часу (для 

годин максимального та мінімального навантаження). 

Водночас важливо зауважити, що цінуотворення на організованих 

сегментах ринку в існуючій моделі ринку електричної енергії має сприяти 

унеможливленню діям учасників ринку, що мають ознаки маніпуляцій та 

запобігати діям учасників ринку, що спрямовані на перетікання обсягів 

електричної енергії між різними сегментами ринку. Таким чином, граничні ціни 

на ВДР та на РДН мають бути нижчими за граничні ціни на балансуючому 

ринку.  

Ураховуючи зазначене та беручи до уваги відсутність граничних цін на 

РДН, ВДР та балансуючому ринку, встановлених на підставі Методики, 

Департаментом енергоринку пропонується: 

1. Схвалити проєкт постанови «Про встановлення граничних цін на ринку 

«на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення граничних 

цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому 

ринку» разом із матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого 

рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП (http://nerc.gov.ua) з метою 

одержання зауважень і пропозицій. 

 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                                                                       І. Сідоров 

 



До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), надійшли звернення від 
АТ «Оператор ринку» від 27.09.2022 № 01-31/1348 та 
ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 28.09.2022 № 01/42697 щодо наявності істотних 
коливань граничних цін на ринку «на добу наперед» (далі – РДН), 
внутрішньодобовому ринку (далі – ВДР) та балансуючому ринку (далі – БР).

Відповідно до пункту 3.1 глави 3 Методики визначення істотного 
коливання цін та встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», 
внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку (далі – Методика), 
затвердженої постановою НКРЕКП від 27.09.2022 № 1221, НКРЕКП після 
отримання від ОР та АР інформації про наявність істотного коливання цін на 
РДН, ВДР та БР, визначеного підпунктом 2 пункту 2.1, підпунктом 2 пункту 
2.2 та підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цієї Методики, у разі відсутності 
граничних цін встановлених НКРЕКП або за умови, що термін дії рішення 
НКРЕКП щодо встановлення граничних цін спливає протягом наступних 30 
днів, у випадку доцільності встановлення граничних цін направляє до ОР, АР 
та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, запит на 
отримання пропозицій щодо встановлення граничних цін.

Враховуючи зазначене, просимо надати пропозиції щодо встановлення 
граничних цін на РДН, ВДР та БР.

Голова НКРЕКП      Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

204-48-72
Бабенко О.В.

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

вул. Смоленська, 19,  м. Київ, 03057,  тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27
е-mail: box@nerc.gov.ua,  веб-сайт: www.nerc.gov.ua
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АТ «Оператор ринку» розглянуло лист Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

28.09.2022 № 11186/22.3.1/7-22 щодо надання пропозицій та повідомляє. 

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. 

Законом України № 2787-VI « Про ратифікацію Протоколу про приєднання 

України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» Україна 

приєдналася до Договору про заснування Енергетичного співтовариства (далі – 

Договір). 

Відповідно, положення Договору є частиною національного законодавства 

України.   

Так, відповідно до статті 5 Договору Енергетичне Співтовариство 

дотримуватиметься нормативно-правової бази Європейського Співтовариства,  

описаної в розділі II, що враховує як інституційну структуру цього Договору, так 

і конкретні умови кожної з Договірних Сторін з урахуванням необхідності  

забезпечення  високого  рівня захисту інвестицій та їхнього найоптимальнішого 

залучення. 

При цьому, статті 25 Договору, що є складовою Розділу ІІ визначає, що 

Енергетичне Співтовариство може здійснювати заходи з втілення поправок до 

нормативно-правової бази Європейського Співтовариства, описаної в цьому 

розділі, відповідно до змін у законодавстві Європейського Співтовариства. 

Таким чином, Україна як сторона Енергетичного співтовариства повинна 

імплементувати та дотримуватись законодавчої бази Енергетичного 

Співтовариства (acquis communautaire). У разі недотримання зазначених 

положень – проти України може бути ініційована справа, потенційним наслідком 

якої може бути прийняття рішення Радою Міністрів, щодо необхідності 

приведення законодавства України у відповідність до положень нормативної 

бази Енергетичного Співтовариства а у разі невиконання такого рішення - 

виключення України з Договору.  

У зв’язку з цим зазначаємо, що на засіданні, Ради міністрів Енергетичного 

Співтовариства, що відбудеться 15 грудня 2022 року буде розглядатись до 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

Про надання пропозицій щодо 

встановлення граничних цін   
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прийняття пакет актів ЄС, що охоплює ряд ринкових та системних мережевих 

кодексів, які на сьогодні в ЄС визначають правила функціонування ринків 

електричної енергії та їхнього об’єднання (market coupling), вимоги та засади 

щодо управління енергетичними системами, зокрема Регламент Комісії (ЄС) 

2015/1222 від 24.07.2015 про встановлення настанов щодо розподілу пропускної 

спроможності та управління перевантаженнями  (далі – Регламент САСМ).  

Оскільки Регламент САСМ набуде статусу нормативної бази Енергетичного 

Співтовариства, то відповідно поширюватиме свою дію на Україну, як на 

Договірну Сторону та дозволить розширити можливості для співпраці 

українських учасників ринку зі своїми європейськими партнерами, шляхом 

розширення ринків «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.  

При цьому, відповідно до статті 7 Регламенту при проведенні торгів на 

таких об’єднаних ринках повинні застосовуватись граничні (мінімальні та 

максимальні) ціни встановленні відповідно до статей 41 та 54 Регламенту САСМ.  

Такі ціни визначаються до процедури встановленої ACER (Агенції зі 

співпраці Енергетичних Регуляторів Європейського союзу) і є єдиними на всіх 

ринках Енергетичного Співтовариства.  

Оскільки Методика визначення істотного коливання цін та встановлення 

граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та 

балансуючому ринку встановлює граничні ціни на шість місяців та не передбачає 

умовою їх перегляду адаптацію законодавства України до стандартів 

Енергетичного співтовариства Товариство вважає за доцільним використовувати 

граничні ціни (як мінімальні так і максимальні) встановлені на європейському 

ринку електричної енергії з метою дотримання вимог європейського 

законодавства, що з 15 грудня 2022 року з високою долею вірогідності стане 

обов’язковим для імплементації та застосування Україною. 

Додатково зазначаємо, що листом від 10.08.2022 № 01-41/1155 Товариство 

надавало Регулятору пропозиції щодо факторів (з урахуванням спливу часу, що 

минув з дати направлення такого листа), які можуть бути враховані при прийняті 

граничних цін. 
 
 
      В.о. генерального директора                                                     Олександр ГАВВА 
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МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РИНКУ»

вул. Симона Петлюри, 27 / м. Київ  / 01032 
(044) 205-01-61, kanc@oree.com.ua 
www.oree.com.ua // ЄДРПОУ 43064445

Шановний Костянтин Валерійович!

АТ «Оператор ринку» постійно здійснює аналіз стану ринку електричної 
енергії та звертається до Вас з пропозиціями щодо стабілізації ринку електричної 
енергії.

Чинне законодавство передбачає формування цін та, відповідно 
застосування ринкових механізмів, приналежно до кожної окремої години доби, 
тобто конкуренція на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку 
(далі – РДН та ВДР) відбувається у кожній годині доби окремо. При цьому, 
відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – 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» (далі – постанова 
НКРЕКП від 25.02.2022 № 332) визначений рівень цінових обмежень на ринку 
«на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у торговій зоні «ОЕС 
України», де такі цінові обмеження визначені на різному рівні для годин 
мінімального та максимального навантаження, що у свою чергу впливає на різне 
ціноутворення протягом доби у різних розрахункових періодах. Варто зазначити, 
що у країнах Європейського Союзу цінові обмеження встановлені на одному 
рівні протягом доби, що дозволяє мати рівноцінне конкурентне утворення цін у 
кожному розрахунковому періоді.

Зважаючи на зазначене, важливим є встановлення однакових цінових 
обмежень для кожного розрахункового періоду доби у торговій зоні «ОЕС 
України».

Аналізуючи зростання витрат на паливо по всіх виробниках електричної 
енергії, можна дійти висновку, що діючий механізм цінових обмежень (діє з 
серпня 2021 року), у частині встановлення зобов’язань учасникам РДН і ВДР у 
своїх заявках на торги зазначати ціни на електричну енергію не вище ціни, для 

Національній комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг

Про надання пропозицій

mailto:kanc@oree.com.ua
http://www.oree.com.ua/
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годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) на рівні 
2000 грн/МВт*год, для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) на 
рівні 4000 грн/МВт*год, не покриває витрати виробників електричної енергії на 
закупівлю палива. Водночас враховуючи суттєве зростання собівартості 
електричної енергії виробленої на природньому газі, ядерному паливі чи вугіллі, 
значне збільшення світових цін на паливо, ослаблення курсу гривні до іноземних 
валют, виробники електричної енергії потребують збільшення вартості 
реалізованої продукції, відповідно поточна модель використання цінових 
обмежень на сегментах ринку електричної енергії є економічно неприйнятною 
для переважної більшості генеруючих підприємств в Україні. 

Вирішення питання збиткової роботи генеруючих підприємств з 
урахуванням воєнного стану на ринку електричної енергії можливе за рахунок 
підняття рівня максимальних цін, що заявляються учасниками РДН та ВДР у всіх 
розрахункових періодах доби.

В обґрунтування зазначеного здійснено розрахунок рівня ціни на базі 
таких чинників:

- динаміку ціни урану на рівні середньої ціни в галузі на основі цін на 
кінець місяця, опублікованих на UxC  (https://www.uxc.com/) та TradeTech 
(https://www.uranium.info/) – ріст на 53% за період серпень 2021 – липень 2022 
року;

- динаміку цін на вугілля (https://www.marketwatch.com/) – ріст на 126%, 
за період серпень 2021 – липень 2022;

https://www.uxc.com/
https://www.uranium.info/
https://www.marketwatch.com/
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- динаміку цін на газ (https://www.ueex.com.ua/ ) – ріст на 111%, за 
період серпень 2021 – липень 2022;

- рівень інфляції – 128%.
Основні принципи, закладені у прогнозування рівня максимального 

цінового обмеженні до кінця 2022 року: 
- затрати учасників ринку на виробництво електричної енергії, які 

працюють на викопному паливі (уран, газ вугілля) поділені на затрати на паливо 
та умовно-постійні витрати у таких пропорціях: АЕС: 60%/40%, ТЕС 80%/20%, 
ТЕЦ 85%/15%;

- затрати палива ТЕС розподілені у пропорції 90% вугілля та 10% газ;
- затрати палива ТЕЦ розподілені у пропорції 50% вугілля та 50% газ;
- визначена частка кожного викопного палива у затратах системи при 

виробництві електричної енергії відповідно до прогнозного балансу (далі – ПБ) 
виробництва та споживання електричної енергії на 2022 рік;

- зібрано помісячні цінові індекси на викопне паливо з відкритих джерел 
та здійснено прогноз цих показників до кінця року;

- здійснено індексацію діючих Price Caps з початку їх дії (серпень 2022 
року) до кінця 2022 року відповідно до росту цін на викопне паливо за цей період 
з урахуванням частки затрат такого палива у ПБ, індексу інфляції з урахуванням 
частки умовно-постійних витрат у ПБ . 

Загальний рівень індексації при таких вхідних даних складає 136,8%.
Враховуючи наведену вище інформацію, АТ «Оператор ринку» пропонує 

до розгляду 3 сценарії зміни рівня цінових обмежень:
1. Встановити цінові обмеження протягом усіх розрахункових періодів 

доби на рівні 4 000 грн/МВт*год, що відповідає рівню діючого цінового 
обмеження для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00).

2. Встановити цінові обмеження протягом усіх розрахункових періодів 
доби на рівні 4 559,53 грн/МВт*год, що відповідає рівню діючого середнього 
цінового обмеження протягом усіх розрахункових періодів доби з врахуванням 
збільшення індексу інфляції та цін на викопне паливо за період дії таких 
обмежень:

 3 333,33 грн/МВт*год * 136,8% = 4 559,53 грн/МВт*год.

https://www.ueex.com.ua/
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3. Встановити цінові обмеження для всіх розрахункових періодів доби 
на рівні 5 471,43 грн/МВт*год, що відповідає рівню діючого цінового обмеження 
для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) з врахуванням 
збільшення індексу інфляції та цін на викопне паливо за період дії таких 
обмежень: 

4 000 грн/МВт*год * 136% = 5 471,43 грн/МВт*год.

Додатково, слід наголосити, що зважаючи на військову агресію росії 
проти України відбулось викривлення та перерозподіл споживання 
електричної енергії в країні. Відповідно зважаючи на очевидну складність 
осінньо-зимового опалювального сезону 2022/2023, що наближається, 
збереження цінових обмежень на поточному рівні призведе до додаткового 
фінансового навантаження на виробників електричної енергії на яких 
покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – ПСО). 

Водночас для забезпечення недискримінаційних умов функціонування 
ринку електричної енергії, ПСО може бути покладено і на інших учасників 
ринку.

 Так, підвищення рівня цінових обмежень за сценарієм № 3 забезпечить, 
окрім покриття витрат, у тому числі паливної складової генеруючих компаній, 
можливість покладення ПСО не тільки на ДП «НАЕК  «Енергоатом»  та              
ПрАТ «Укргідроенерго», а й на теплову генерацію, у тому числі не державної 
форми власності.  

В.о. генерального директора    Олександр ГАВВА



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
(Міненерго)

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: http://mpe.kmu.gov.ua, ідентифікаційний код 37552996

________________________________ На № __________________________________

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 

Міністерство енергетики розглянуло лист Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 28.09.2022 № 11186/22.3.1/7-22 щодо  встановлених граничних цін на ринку 
«на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку і в 
межах компетенції повідомляє.

Позиція Міненерго стосовно перегляду встановлених граничних цін на 
ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку, 
надіслана Регулятору листом від 10.08.2022 № 1.2/4.1-105-ДСК, залишається 
незмінною.

Перший заступник Міністра            Юрій ВЛАСЕНКО

Юрій Сільченко 
097 925 46 83

mailto:kanc@mev.gov.ua
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НЕК "Укренерго" 
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Вих.№ 01/43029
від 29.09.2022

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

Про виконання постанови НКРЕКП
від 27.09.2022 № 1221

На Ваш лист від 28.09.2022 № 11186/22.3.1/7-22 стосовно надання пропозицій щодо 
встановлення граничних цін на балансуючому ринку в рамках виконання постанови НКРЕКП 
від 27.09.2022 № 1221, НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомляє наступне.

Зважаючи на складну ситуацію, що склалася наразі в країні у зв’язку
з введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та настанням осінньо-зимового 
періоду, рішення щодо встановлення рівня граничних цін, зокрема на балансуючому ринку, 
мають прийматись максимально виважено та обґрунтовано.

Наразі на балансуючому ринку діє обмеження максимальної граничної ціни 
відповідно до п. 1.9 постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення стабільного 
функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку 
електричної енергії, на період дії в Україні воєнного стану» (зі змінами) (далі – Постанова). 
Згідно з вимогами Постанови, учасники ринку мають вказувати у заявках на балансуючу 
електричну енергію ціну, що не перевищує 120 % від ціни на РДН на цей розрахунковий 
період.

В рамках виконання постанови НКРЕКП від 27.09.2022 № 1221 «Про затвердження 
Методики визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на ринку
«на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку» (далі - Методика), 
АР після здійснення розрахунку показників, передбачених пунктом 2.3 даної постанови, 
виявлено наявність істотного коливання цін на балансуючому ринку, про що НКРЕКП було 
поінформовано листом від 28.09.2022 № 01/42697.

Відповідно до пункту 3.1 Методики, НКРЕКП після отримання від ОР та АР інформації 
про наявність істотного коливання цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку, визначеного 
підпунктом 1 пункту 2.1, підпунктом 1 пункту 2.2 та підпунктом 1 пункту 2.3 глави 2 цієї 
Методики, та у випадку доцільності перегляду граничних цін направляє до ОР, АР
та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 
державної політики в електроенергетичному комплексі, запит на отримання пропозицій 
щодо перегляду граничних цін.

Оскільки НЕК «УКРЕНЕРГО» не залучено до розгляду рівнів граничних цін на «ринку
на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, при проведенні аналізу розглядалася 
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модель, що  вищезазначені цінові обмеження зафіксовані на сталому рівні. Враховуючи це, 
вважаємо за необхідне змінити існуюче обмеження ціни, відповідно до Постанови,
та встановити його на рівні 125 % від ціни на РДН на цей розрахунковий період.

Просимо додатково повідомити НЕК «УКРЕНЕРГО» у разі необхідності проведення 
додаткового аналізу впливу обмежень граничних цін на ситуацію на балансуючому ринку.

Хочемо повідомити додатково про готовність до надання будь-яких уточнюючих 
роз’яснень з даного питання та просимо звертатись в разі такої необхідності.

В.о. директора з ринкових операцій

Волков О.М.

Гальченко А.М. 249 1037


