
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). 

Положеннями підпункту 6 пункту 1 Постанови № 332 визначено, зокрема, 

що учасники РДН/ВДР у торговій зоні «ОЕС України» повинні: 

у своїх заявках на торги на РДН та ВДР зазначати ціни на електричну 

енергію не вище ціни, що дорівнює для годин мінімального навантаження (з 00:00 

до 07:00 та з 23:00 до 24:00) - 2000 грн/МВт·год та для годин максимального 

навантаження (з 07:00 до 23:00) - 4000 грн/МВт·год; 

у своїх заявках на торги на РДН зазначати ціни на електричну енергію не 

нижче ціни, розрахованої ОР, що дорівнює для годин мінімального навантаження 

(з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) - 1378,97 грн/МВт·год (значення індексу ціни 

навантаження off-peak за останні 30 календарних днів станом на 27 лютого  

2022 року) та для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) -  

2646,25 грн/МВт·год (значення індексу ціни навантаження peak за останні  

30 календарних днів станом на 27 лютого 2022 року); 

у своїх заявках на торги на ВДР зазначати ціни на електричну енергію не 

менше від значення 102% від ціни РДН, визначеної ОР для кожного 

розрахункового періоду відповідної доби постачання.  

Також, абзацом першим підпункту 9 пункту 1 Постанови № 332 визначено, 

що починаючи з торгового дня 28.04.2022 учасники ринку у своїх заявках на 

балансуючу електричну енергію мають вказувати ціну, що не перевищує 120% від 

ціни на РДН на цей розрахунковий період. Та абзацом третім підпункту 13 пункту 

1 Постанови № 332 визначено, що гарантований покупець при поданні заявок на 

купівлю електричної енергії на ВДР повинен враховувати положення абзацу 

третього підпункту 6 пункту 1 Постанови № 332. 

Разом з тим, на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого 

слухання 27.09.2022, прийнято постанову № 1221 «Про затвердження Методики 

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. 
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Так, відповідно до Методики було розроблено та схвалено проєкт рішення 

НКРЕКП «Про встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», 

внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». 

18.01.2023 відбулися повторні відкриті обговорення, за результатами яких, 

було доопрацьовано проєкт постанови та винесено до прийняття проєкт рішення 

НКРЕКП «Про встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», 

внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». 

Ураховуючи зазначене, виникає необхідність внесення змін до Постанови  

№ 332, згідно з якими, виключити положення, які стосуються цінових обмежень 

на ринку електричної енергії. 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                                                       Ілля Сідоров 
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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, від 07 листопада 2022 року  

№ 757/2022 та від 06 лютого 2023 року № 58/2023, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

1. 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) підпункт 6 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 7 – 22 вважати відповідно підпунктами 6 – 21; 
 

2) абзац перший підпункту 8 виключити. 

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом першим; 
 

3) абзац перший підпункту 12 виключити. 

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами 

першим – третім. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 01 березня 2023 року. 
 

 

Голова НКРЕКП                                                           К. Ущаповський 


