
 

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). 

Внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку російської федерації об’єктів 

критичної інфраструктури України виникла необхідність прийняття оперативних 

рішень шляхом внесення змін до Постанови № 332, якими передбачити ряд 

настанов на період дії надзвичайної ситуації в ОЕС України та до її припинення. 

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення фінансової стабільності 

учасників ринку електричної енергії, було внесено зміни до Постанови № 332, 

згідно з якими визначено, що у торгові дні d, у які ОЕС України перебуває у 

надзвичайній ситуації, при розрахунку значення максимального обсягу небалансу 

електричної енергії для учасників ринку, що входять до балансуючої групи 

сторони відповідальної за баланс (СВБ), за один день за попередні 30 днів перед 

торговим днем d, оператор системи передачі (ОСП) не використовує значення 

обсягу небалансу електричної енергії для учасників ринку, що входять до 

балансуючої групи СВБ, що склався у кожному з торгових днів d, починаючи з 

дня, у якому ОСП оголошено про настання надзвичайної ситуації в ОЕС України, 

та до першого дня (включно), після оголошення ОСП про припинення 

надзвичайної ситуації в ОЕС України. 

Проте, на сьогоднішній день продовжується систематичне пошкодження 

енергетичного обладнання внаслідок масованих обстрілів з боку російської 

федерації, що унеможливлює стабільну роботу генеруючого обладнання, у торгові 

дні d, у які ОЕС України не перебуває у надзвичайній ситуації.  

Зазначені події призводять до виникнення у виробників електричної енергії 

додаткових фінансових зобов’язань через обсяги небалансів електричної енергії, 

що спричинені неможливістю виконання графіку відпуску електричної енергії, 

внаслідок пошкодження обладнання через обстріли. На сьогодні, такі обсяги 

небалансів електричної енергії враховуються при розрахунку розміру фінансових 

гарантій, що відповідно призводить до її збільшення.  

Ураховуючи зазначене, з метою недопущення збільшення фінансового 

навантаження на виробників електричної енергії, НКРЕКП розроблений проєкт 

змін до Постанови № 332, якими передбачено, що у разі надання виробником 

електричної енергії ОСП відповідної довідки військово-цивільної адміністрації з 

підтвердженням причин неможливості виконання графіку відпуску електричної 



енергії, внаслідок пошкодження обладнання через обстріли, ОСП (у ролі АР) при 

розрахунку значення максимального обсягу небалансу електричної енергії для 

учасників ринку, що входять до балансуючої групи СВБ, за один день за 

попередні 30 днів перед торговим днем d, не використовує значення обсягу 

небалансу електричної енергії для виробників електричної енергії, що входять до 

балансуючої групи СВБ, що склався у торговий день d, в якому внаслідок бойових 

дій, виробник електричної енергії не мав можливості забезпечити виконання 

графіку відпуску, поданого відповідно до положень розділу IV Правил ринку. 

 

З огляду на викладене, пропонується до розгляду та прийняття проєкт 

рішення НКРЕКП щодо внесення відповідних змін до Постанови № 332. 

 

 

Т. в. о. директора  

Департаменту енергоринку                     Ігор Мітрошичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

_________________                                 Київ                              № _______________ 

 

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, від 12 серпня  

2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року № 757/2022, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Пункт 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» доповнити новим підпунктом 18 

такого змісту: 

«18) ОСП (у ролі АР) при розрахунку значення максимального обсягу 

небалансу електричної енергії для учасників ринку mp, що входять до 

балансуючої групи СВБ gr, за один день за попередні 30 днів перед торговим днем 

d ( ), не використовувати значення обсягу небалансу електричної енергії 

для виробників електричної енергії, що входять до балансуючої групи СВБ gr, що 

склався у торговий день d, в якому внаслідок бойових дій, виробник електричної 

енергії не мав можливості забезпечити виконання графіку відпуску, поданого 

відповідно до положень розділу IV Правил ринку. 



Підтвердження причин неможливості виконання графіку відпуску 

електричної енергії здійснюється шляхом надання впродовж двох робочих днів 

виробником ОСП відповідної довідки військово-цивільної адміністрації;». 

У зв’язку з цим підпункти 18 – 22 вважати відповідно підпунктами 19 – 23. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 

 

 


