
 
УТОЧНЕННЯ 

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). 

 Так, НЕК «УКРЕНЕРГО» листами від 06 січня 2023 року № 01/1241 та від 

20 січня 2023 року №01/3963 звернулася до НКРЕКП з питання щодо визначення 

рахунку учасника ринку, на які адміністратор розрахунків має повертати 

гарантійні внески у разі наявності ухвали про арешт коштів такого учасника 

ринку. 

Разом з цим, НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 09 січня 2023 року № 01/1816 

наголосила, що зазначене питання наразі не регламентоване чинними 

нормативними документами та запропонувала підпункт 20 пункту 1 Постанови 

№ 332 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі проведення досудового розслідування щодо СВБ, АР приймає 

рішення відповідно до Правил ринку з урахуванням рекомендацій органу 

досудового розслідування, який проводить відповідне досудове розслідування 

щодо СВБ, чи прокурора, який здійснює нагляд за дотриманням законів під час 

проведення такого досудового розслідування.». 

 

Разом з цим, до НКРЕКП надійшли звернення ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» від 20 січня 2023 року № 31/193 та від 01 лютого 2023 року 

№ 32/303  щодо необхідності внесення змін до Постанови № 332. Внесення 

зазначених змін пояснюється збільшенням обсягів негативних небалансів СВБ, 

обумовленого суттєвим зменшенням обсягів фактичного відпуску електричної 

енергії учасниками балансуючої групи гарантованого покупця по відношенню до 

їх прогнозних обсягів відпуску. 

Слід зазначити, шо абзацами першим та другим підпункту 13 пункту 1 

встановлено, що гарантований покупець для визначення обсягів продажу 

електричної енергії на РДН має використовувати прогнозні обсяги відпуску та 

споживання електричної енергії, надані продавцями та споживачами за 

«зеленим» тарифом (далі – Прогноз ВАД). Таким чином, обсяг електричної 

енергії, який СВБ виставляє на продаж за ДД та на РДН/ВДР, дорівнює 

Прогнозам ВАД.  



 
Зазначені положення були включені до Постанови № 332, оскільки на 

початку активних бойових дій об’єкти, що здійснюють виробництво електричної 

енергії з ВДЕ, зазнали безпосереднього впливу цих бойових дій, при цьому 

маючи актуальну інформацію щодо стану генеруючого обладнання, могли 

надавати актуальні прогнози щодо відпуску електричної енергії в мережу. Також, 

зазначені зміни обґрунтовувались значними відхиленнями прогнозів, які 

здійснює гарантований покупець, від фактичного відпуску, через те, що власне 

прогнозування гарантованого покупця за допомогою програмного забезпечення 

enercast здійснювалось на підставі погодних умов. 

Крім цього, внесення зазначених змін пояснюється можливістю здійснювати 

власне прогнозування та коригування його даними прогнозу постачальника 

послуг прогнозування enercast та необхідністю застосування пункту 9.6 Порядку 

купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 26 квітня 2019 року №641, в частині урахування погодинної допустимої 

потужності при здійсненні заявок на продаж обсягів електричної енергії.  

 

Також, ураховуючи звернення ПрАТ «Укргідроенерго» щодо можливості 

продажу додаткових обсягів електричної енергії, які виникають у періоди 

неконтрольованих притоків гідроресурсів та подальшого забезпечення покриття 

наявного дефіциту електричної енергії на ринку електричної енергії, в НКРЕКП 

03 лютого 2023 року за участю представників НЕК «УКРЕНЕРГО» та  

ПрАТ «Укргідроенерго» проведено нараду з обговорення питання щодо відміни 

обмеження максимального обсягу продажу електричної енергії. 

За результатами наради НЕК «УКРЕНЕРГО» та ПрАТ «Укргідроенерго» 

надали до НКРЕКП свої пропозиції щодо внесення змін до Постанови № 332, у 

частині обмеження максимального обсягу продажу електричної енергії. 

Так, з метою врегулювання роботи об'єктів електроенергетики (ГЕС/ГАЕС) 

на ринку електричної енергії у період водопілля та під час проходження 

талодощових і дощових паводків, з урахуванням вимог інтегральних обмежень 

рівнів б’єфів водосховищ та/або попусків, встановлених Міжвідомчою комісією 

по узгодженню режимів роботи водосховищ Державного агентства водних 

ресурсів України, та ураховуючи, що обмеження максимального обсягу продажу 

електричної енергії не враховують особливостей проходження паводкового 

періоду, виконання товариством спеціальних обов’язків відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483, характеристик 

генеруючого обладнання, а також особливостей водозливних конструкцій різних 

станцій, ПрАТ «Укргідроенерго» листом від 03 лютого 2023 року № 25-2/378, 

надало до НКРЕКП пропозиції змін до підпункту 4 пункту 1 Постанови № 332.  

Також, до НКРЕКП надійшли пропозиції НЕК «УКРЕНЕРГО» (лист  

від 03 лютого 2023 року № 01/6368) щодо можливості не застосовувати 

обмеження максимального обсягу продажу у період водопілля незалежно від 

пори року. 

Зазначеними пропозиціями передбачено, що ОСП не застосовує обмеження 

максимального обсягу продажу на підставі обґрунтованого (за даними 

Гідрометцентру) звернення виробника електричної енергії, що використовує 



 
гідроресурси, у період водопілля у разі збільшення прогнозного обсягу припливу 

води більше ніж на 400 м
3
/с у порівнянні з обсягом за d-7. 

Ураховуючи викладене, пропонується до розгляду та прийняття проєкт 

рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Постанови № 332, а саме: 

підпунктом 4 пункту 1 встановити, що ОСП не застосовує обмеження 

максимального обсягу продажу на підставі обґрунтованого (за даними 

Гідрометцентру) звернення виробника електричної енергії, що використовує 

гідроресурси, у період водопілля у разі збільшення прогнозного обсягу припливу 

води більше ніж на 400 м
3
/с у порівнянні з обсягом за d-7; 

абзаци перший та другий підпункту 13 пункту 1, якими встановлено, що 

гарантованому покупцю для визначення обсягів продажу електричної енергії на 

РДН необхідно використовувати прогнозні обсяги відпуску та споживання 

електричної енергії, надані продавцями та споживачами за «зеленим» тарифом, 

виключити; 

доповнити підпункт 20 пункту 1 новим абзацом, у якому передбачити, що у 

разі проведення досудового розслідування щодо СВБ, АР приймає рішення 

відповідно до Правил ринку з урахуванням вимог органу досудового 

розслідування, який проводить відповідне досудове розслідування щодо СВБ, чи 

прокурора, який здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення 

такого досудового розслідування. 

 

 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                                                      І. Сідоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
УТОЧНЕННЯ 

ПРОЄКТ 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
   

_________________                                Київ                                       № ___________  

 

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, 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. 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) в абзаці десятому підпункту 4 слово «весняного» виключити, а цифру 

«500» замінити цифрою «400»; 

 

2) абзаци перший та другий підпункту 13 виключити. 
У зв’язку із цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами 

першим – четвертим; 

 

3) підпункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі проведення досудового розслідування щодо СВБ, АР приймає 

рішення відповідно до Правил ринку з урахуванням вимог органу досудового 

розслідування, який проводить відповідне досудове розслідування щодо СВБ, чи 



 
прокурора, який здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення 

такого досудового розслідування.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 

Голова НКРЕКП                                                                К. Ущаповський 



  

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). 

 Так, НЕК «УКРЕНЕРГО» листами від 06 січня 2023 року № 01/1241 та від 

20 січня 2023 року №01/3963 звернулася до НКРЕКП з питання щодо визначення 

рахунку учасника ринку, на які адміністратор розрахунків має повертати 

гарантійні внески у разі наявності ухвали про арешт коштів такого учасника 

ринку. 

Разом з цим, НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 09 січня 2023 року № 01/1816 

наголосила, що зазначене питання наразі не регламентоване чинними 

нормативними документами та запропонувала підпункт 20 пункту 1 Постанови 

№ 332 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі проведення досудового розслідування щодо СВБ, АР приймає 

рішення відповідно до Правил ринку з урахуванням рекомендацій органу 

досудового розслідування, який проводить відповідне досудове розслідування 

щодо СВБ, чи прокурора, який здійснює нагляд за дотриманням законів під час 

проведення такого досудового розслідування.». 
 

Також, до НКРЕКП надійшли звернення ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» від 20 січня 2023 року № 31/193 та від 01 лютого 2023 року 

№ 32/303  щодо необхідності внесення змін до Постанови № 332. Внесення 

зазначених змін пояснюється збільшенням обсягів негативних небалансів СВБ, 

обумовленого суттєвим зменшенням обсягів фактичного відпуску електричної 

енергії учасниками балансуючої групи гарантованого покупця по відношенню до 

їх прогнозних обсягів відпуску. 

Слід зазначити, шо абзацами першим та другим підпункту 13 пункту 1 

встановлено, що гарантований покупець для визначення обсягів продажу 

електричної енергії на РДН має використовувати прогнозні обсяги відпуску та 

споживання електричної енергії, надані продавцями та споживачами за «зеленим» 

тарифом (далі – Прогноз ВАД). Таким чином, обсяг електричної енергії, який СВБ 

виставляє на продаж за ДД та на РДН/ВДР, дорівнює Прогнозам ВАД.  

Зазначені положення були включені до Постанови № 332, оскільки на початку 

активних бойових дій об’єкти, що здійснюють виробництво електричної енергії з 

ВДЕ, зазнали безпосереднього впливу цих бойових дій, при цьому маючи 



 актуальну інформацію щодо стану генеруючого обладнання, могли надавати 

актуальні прогнози щодо відпуску електричної енергії в мережу. Також, зазначені 

зміни обґрунтовувались значними відхиленнями прогнозів, які здійснює 

гарантований покупець, від фактичного відпуску, через те, що власне 

прогнозування гарантованого покупця за допомогою програмного забезпечення 

enercast здійснювалось на підставі погодних умов. 

Крім цього, внесення зазначених змін пояснюється можливістю здійснювати 

власне прогнозування та коригування його даними прогнозу постачальника 

послуг прогнозування enercast та необхідністю застосування пункту 9.6 Порядку 

купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних 

джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року 

№641, в частині урахування погодинної допустимої потужності при здійсненні 

заявок на продаж обсягів електричної енергії.     

Ураховуючи викладене, пропонується до розгляду та прийняття проєкт 

рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Постанови № 332, якими: 

абзаци перший та другий підпункту 13 пункту 1 постанови, якими 

встановлено, що гарантованому покупцю для визначення обсягів продажу 

електричної енергії на РДН необхідно використовувати прогнозні обсяги відпуску 

та споживання електричної енергії, надані продавцями та споживачами за 

«зеленим» тарифом, виключити; 

доповнити підпункт 20 пункту 1 новим абзацом, у якому передбачити, що у 

разі проведення досудового розслідування щодо СВБ, АР приймає рішення 

відповідно до Правил ринку з урахуванням вимог органу досудового 

розслідування, який проводить відповідне досудове розслідування щодо СВБ, чи 

прокурора, який здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення 

такого досудового розслідування. 

 

 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                                                      І. Сідоров  



  

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
   

_________________                                Київ                                         № ___________        

 
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, 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. 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) абзаци перший та другий підпункту 13 виключити. 

У зв’язку із цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами першим – 

четвертим; 

 

2) підпункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі проведення досудового розслідування щодо СВБ, АР приймає рішення 

відповідно до Правил ринку з урахуванням вимог органу досудового розслідування, 

який проводить відповідне досудове розслідування щодо СВБ, чи прокурора, який 

здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення такого досудового 

розслідування.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 

Голова НКРЕКП                                                                К. Ущаповський 


