
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 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). 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання  

30 вересня 2022 року, ураховуючи звернення НЕК «Укренерго» від 14 вересня 

2022 року № 01/39659, було внесено зміни до підпункту 8 пункту 1 Постанови  

№ 332, згідно з якими затверджено перелік обставин, за наявності яких 

здійснюється позапланове виставлення рахунку за небаланси електричної 

енергії. Відповідно до затверджених змін, ОСП (у ролі АР) щодня здійснює 

перевірку наявних даних щодо діяльності балансуючої групи та забезпечує 

формування та надсилання позапланового рахунка стороні, відповідальній за 

баланс. 

Також до НКРЕКП надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 26 жовтня 

2022 року № 01/47465 щодо уточнення алгоритму формування та виставлення 

позапланових рахунків, зокрема здійснення перевірки всіх сторін 

відповідальних за баланс (СВБ) незалежно від наявності та кількості інших 

учасників в їхніх балансуючих групах.  

Водночас, враховуючи те, що формування позапланових рахунків має на 

меті підтвердження відповідальності учасника ринку за створені небаланси та 

його платоспроможність, виставлення позапланових рахунків учасникам ринку, 

до яких не можуть бути застосовані заходи, передбачені пунктами 1.7.2 та 1.7.5 

глави 1.7 розділу I Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 307, не призведе до очікуваного фінансового 

результату, тому виникає необхідність врахування того, що АР не здійснює 

формування позапланових рахунків для учасників ринку, до яких не можуть 

бути застосовані заходи, передбачені зазначеними пунктами Правил ринку. 

Крім того, на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого 

слухання 28 червня 2022 року, ураховуючи лист НЕК «Укренерго»  

від 22 червня 2022 року № 01/25074, затверджено зміни до Постанови № 332, 

що передбачають використання медіанної ціни небалансу електричної енергії 

𝒎𝒊𝒅(𝑰𝑴𝑺𝑷𝒛,𝒕) 𝒅−𝟑𝟎 𝒅, у розмірі 2 511,29 грн/МВт∙год (на рівні 



середньозваженої ціни негативного небалансу станом на 21 червня 2022 року за 

останні 30 днів). 

Затвердження зазначених змін було спричинене профіцитом електричної 

енергії у весняно-літній період 2022 року та постійним зменшенням медіанної 

ціни небалансу до рівня 0,01-0,03 грн/МВт∙год.  

Проте, з початком осіннього періоду спостерігається значний дефіцит 

електричної енергії, що призводить до зростання цін за небаланси, відповідно, 

до збільшення цін платежу за електричну енергію з метою врегулювання 

небалансів. Для покриття таких небалансів фінансова гарантія має враховувати 

всі фінансові зобов’язання учасників ринку.  

Ураховуючи зазначене, з метою уникнення зростання заборгованості на 

балансуючому ринку електричної енергії, НЕК «Укренерго» звернувся до 

НКРЕКП з пропозицією внести зміни до Постанови № 332, згідно з якими 

довести значення медіанної ціни небалансу електричної енергії до рівня  

4 184,23 грн/МВт∙год (на рівні середньозваженої ціни негативного небалансу 

станом на 26 жовтня 2022 року за останні 30 днів). Розрахунок ціни був 

проведений НЕК «Укренерго» на основі наявних даних за період з 11 вересня 

2022 року до 10 жовтня 2022 року. 

Ураховуючи викладене, пропонується до розгляду та прийняття проєкт 

рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Постанови № 332, у частині 

уточнення алгоритму формування та виставлення позапланових рахунків та 

зміни медіанної ціни небалансу електричної енергії. 

 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                                           І. Сідоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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, від 17 травня 2022 року 

№ 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, ураховуючи лист 

НЕК «Укренерго» від 26 жовтня 2022 року № 01/47465, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

 Унести 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) у підпункті 8: 

 абзац другий викласти в такій редакції: 

«ОСП (у ролі АР) щодня здійснює перевірку наявних даних щодо 

діяльності сторони, відповідальної за баланс (далі – СВБ) та забезпечує 

формування та надсилання позапланового рахунка СВБ, у випадку одночасної 

наявності таких обставин:»; 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 



 «3) недостатній рівень фінансової гарантії СВБ, з урахуванням положень  

пункту 6.1.1 глави 6.1 розділу VI Правил ринку, для покриття потенційних 

фінансових зобов’язань, які виникли у такої СВБ.»;  

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 

«АР не здійснює формування позапланових рахунків для учасників 

ринку, до яких не можуть бути застосовані заходи, передбачені пунктами 1.7.2 

та 1.7.5 глави 1.7 розділу I Правил ринку.». 

У зв’язку з цим абзаци шостий – десятий вважати відповідно абзацами 

сьомим – одинадцятим; 

 

2) у підпункті 17 цифри  «2 511,29» замінити цифрами «4 184,23», а 

цифри та слово «21 червня» замінити цифрами та словом «26 жовтня». 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                      К. Ущаповський 

 


