
 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).

Абзацами сьомим та восьмим підпункту 4 пункту 1 Постанови № 332 
визначено:

 якщо виробник електричної енергії здійснює запуск генеруючого 
обладнання, яке не знаходилося в роботі протягом десяти або більше днів до 
торгового дня d, то на підставі обґрунтованого звернення виробника з наданням 
підтверджуючих документів не пізніше ніж 16:00 за два дні до торгового дня, на 
який попередньо запланована синхронізація з мережею даного генеруючого 
обладнання, на торговий день d та упродовж наступних восьми діб після торгового 
дня d, починаючи з доби, у яку було заплановано запуск генеруючого обладнання, 
максимальний обсяг продажу згідно з абзацом другим цього підпункту може бути 
збільшено на величину, яка дорівнює номінальній встановленій потужності даного 
генеруючого обладнання (згідно з даними, наявними в ОСП), помноженій на 
кількість годин у торговому дні.

якщо виробник електричної енергії здійснює запуск генеруючого 
обладнання, яке знаходилося в роботі більше половини розрахункових періодів за 
період d-3 - d-17, то на підставі обґрунтованого звернення виробника з наданням 
підтвердних документів не пізніше ніж 16:00 за два дні до торгового дня, на який 
попередньо запланована синхронізація з мережею даного генеруючого обладнання, 
на торговий день d та упродовж наступних чотирьох діб після торгового дня d, 
починаючи з доби, у яку було заплановано запуск генеруючого обладнання, 
максимальний обсяг продажу згідно з абзацом другим цього підпункту може бути 
збільшено на величину, яка дорівнює номінальній встановленій потужності даного 
генеруючого обладнання (згідно з даними, наявними в ОСП), помноженій на 
кількість годин у торговому дні.

Прийняття зазначених положень було зумовлене наданням можливості 
виробникам електричної енергії, які провадять господарську діяльність з 
виробництва електричної енергії з використанням генеруючих одиниць типу D 
потужністю від 75 МВт, здійснити якнайшвидший пуск обладнання після 
позапланового призупинення виробництва електроенергії внаслідок аварійної 



 зупинки (в тому числі через численні ракетні удари з боку російської федерації по 
енергетичній інфраструктурі України) або інших причин. 

НЕК «Укренерго» листом від 06 березня 2023 року № 01/11527 
поінформувала НКРЕКП, що починаючи з лютого 2023 року в ОЕС України 
спостерігається поступове збільшення обсягу акцептованих команд на 
розвантаження. Так, за період з 30 січня 2023 року по 05 лютого 2023 року цей 
обсяг складав трохи більше 12 000 МВт·год, а вже за період з 27 лютого 2023 року 
по 05 березня 2023 року – понад 140 000 МВт·год.

Крім цього, починаючи з моменту відсутності дефіциту електричної енергії, 
спостерігається зменшення обсягів споживання з понад 2 333 000 МВт·год (за 
період з 13 лютого 2023 року по 20 лютого 2023 року) до майже 2 265 000 МВт·год 
(за період з 27 лютого 2023 року по 05 березня 2023 року).

Проте, незважаючи на зазначене, серед учасників ринку електричної енергії, 
які є постачальниками послуг з балансування, частково спостерігається поведінка, 
що полягає в продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, на ринку 
«на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку без відпуску таких обсягів 
електричної енергії в мережу, а саме в забезпеченні зобов’язань по торговим 
графікам електричної енергії шляхом отримання команд на розвантаження на 
балансуючому ринку.

У зв’язку з цим, з метою стабілізації роботи ринку електричної енергії в 
період дії в Україні воєнного стану для зменшення фінансових втрат учасників 
ринку в умовах сезонного весняного потепління та збільшення тривалості 
світлового дня, НЕК «Укренерго» надала до НКРЕКП пропозиції щодо внесення 
змін до Постанови № 332 у частині уточнення положень, відповідно до яких 
максимальний обсяг продажу виробників електричної енергії, які здійснюють 
запуск генеруючого обладнання, що було зупинене через пошкодження в 
результаті бойових дій та не знаходилося в роботі протягом десяти або більше днів 
та/або яке знаходилося в роботі більше половини розрахункових періодів за період 
d-3 - d-17, може бути збільшено на величину, яка дорівнює номінальній 
встановленій потужності даного генеруючого обладнання (згідно з даними, 
наявними в ОСП), помноженій на кількість годин у торговому дні.

Також, до НКРЕКП надійшли звернення Національного антикорупційного 
бюро України (далі - Національне бюро) щодо усунення причин і умов, що сприяли 
вчиненню кримінального корупційного правопорушення, надіслані листами від 
07 лютого 2023 року № 02-199/4113 та від 06 березня 2023 року № 0411-199/7185. 
Зокрема, листом Національного бюро від 07 лютого 2023 року № 02-199/4113 
надіслано пропозиції щодо внесення змін до Постанови № 332, з метою уточнення 
та доповнення норм Постанови № 332 в частині передбачення випадку накладення 
арешту на кошти на рахунку учасника ринку.

З огляду на викладене, ураховуючи надані пропозиції НЕК «Укренерго» та 
Національного бюро, пропонується до розгляду та прийняття проєкт рішення 
НКРЕКП щодо внесення відповідних змін до Постанови № 332.

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, від 07 листопада 2022 року № 757/2022 та від 06 лютого 
2023 року № 58/2023, ураховуючи звернення НЕК «Укренерго» від 06 березня 2023 
року № 01/11527, 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 сьомий та восьмий підпункту 4 викласти в такій редакції:
«Якщо виробник електричної енергії здійснює запуск генеруючого 

обладнання, що було зупинене через пошкодження в результаті бойових дій чи 
внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)  і не знаходилося 
в роботі протягом десяти або більше днів до торгового дня d, то на підставі 
обґрунтованого звернення виробника з наданням підтверджуючих документів не 



 пізніше ніж 16:00 за два дні до торгового дня, на який попередньо запланована 
синхронізація з мережею цього генеруючого обладнання, на торговий день d та 
упродовж наступних восьми діб після торгового дня d, починаючи з доби, у яку 
було заплановано запуск генеруючого обладнання, максимальний обсяг продажу 
згідно з абзацом другим цього підпункту може бути збільшено на величину, яка 
дорівнює номінальній встановленій потужності цього генеруючого обладнання 
(згідно з даними, наявними в ОСП), помноженій на кількість годин у торговому 
дні.

Якщо виробник електричної енергії здійснює запуск генеруючого обладнання, 
що було зупинене через пошкодження в результаті бойових дій чи внаслідок форс-
мажорних обставин (обставин непереборної сили), проте знаходилося в роботі 
більше половини розрахункових періодів за період d-3  d-17, то на підставі 
обґрунтованого звернення виробника з наданням підтверджуючих документів не 
пізніше ніж 16:00 за два дні до торгового дня, на який попередньо запланована 
синхронізація з мережею цього генеруючого обладнання, на торговий день d та 
упродовж наступних чотирьох діб після торгового дня d, починаючи з доби, у яку 
було заплановано запуск генеруючого обладнання, максимальний обсяг продажу 
згідно з абзацом другим цього підпункту може бути збільшено на величину, яка 
дорівнює номінальній встановленій потужності цього генеруючого обладнання 
(згідно з даними, наявними в ОСП), помноженій на кількість годин у торговому 
дні.».

2) підпункт 20 замінити двома новими підпунктами 20 та 21 такого змісту:
«20) учасникам ринку забезпечувати фінансові зобов’язання за договорами 

про врегулювання небалансів електричної енергії шляхом:

а) надання СВБ грошової гарантії у розмірі не менше 50 % від необхідного 
обсягу фінансової гарантії на торговий день d за умови забезпечення непокритого 
грошовою гарантією обсягу фінансової гарантії такої СВБ шляхом надання 
фінансової гарантії банку. 

ОСП (у ролі АР) відмовляє СВБ у прийнятті банківської гарантії, якщо 
фінансова установа, що її оформила, внесена до переліку банків, що не виконали 
зобов’язання,  оприлюдненому на вебсайті ОСП;

б) надання грошової гарантії у розмірі 100% від необхідного обсягу фінансової 
гарантії на торговий день d  для СВБ, щодо якої правоохоронними органами надані 
ОСП відомості про накладення арешту на кошти на рахунку учасника ринку (що 
підтверджується копією ухвали про арешт майна). 

ОСП (у ролі АР) у день, наступний за днем в якому отримано офіційну 
інформацію про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківському 
рахунку учасника ринку, повідомляє учасників ринку балансуючої групи та її СВБ, 
до якої входить такий учасник ринку, щодо наявності такої інформації та здійснює 
перевірку щодо відповідності  фінансової гарантії СВБ вимогам цього підпункту.

Повернення грошової гарантії СВБ здійснюється ОСП за заявою СВБ на 
банківський рахунок, з якого було перераховано ці кошти.



 У разі неможливості повернення ОСП грошової гарантії СВБ на рахунок, з 
якого кошти були перераховані ОСП, у зв’язку з закриттям банківського рахунку 
за ініціативи банку, реорганізацією, припиненням, ліквідацією фінансової установи 
або припиненням договірних відносин між учасником ринку та фінансовою 
установою (за умови відсутності інформації про накладення арешту на кошти на 
рахунку учасника ринку) такий учасник ринку зазначає інший банківський 
рахунок, на який ОСП перераховуються кошти, що використовувались в якості 
грошової гарантії;

 21) ОСП (у ролі АР) в односторонньому порядку поновлювати дію договору 
про врегулювання небалансів електричної енергії учасника ринку, який передав 
свою фінансову відповідальність за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її 
балансуючої групи, та щодо якого правоохоронними органами надано ОСП 
відомості про накладення арешту на кошти на рахунку учасника ринку (що 
підтверджується копією ухвали про арешт майна), починаючи з 00 годин 00 хвилин 
третього торгового дня d, після дня отримання ОСП інформації про накладення 
арешту на кошти на рахунку учасника ринку.».

У зв’язку з цим підпункти 21 та 22 вважати відповідно підпунктами 22 та 23.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП           К. Ущаповський


