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Шановний Партнере ТОВ «АВГУСТА»! 
 

Інформуємо, що 2 липня 2021 року на сайті НКРЕКП було оприлюднено новину за 
посиланням: https://www.nerc.gov.ua/?news=11695 (див. додаток) про різкі зміни ціни 
електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН) у перші дні липня поточного року. 

Регулятор у своєму зверненні в черговий раз наголошує на існуванні в Україні на ринку 
РДН «проблеми надмірної ринкової влади окремих гравців, які можуть знижувати 
(шляхом зменшення попиту) або підвищувати ціну РДН (шляхом зменшення пропозиції 
та збільшення попиту)». 

«Враховуючи вищевказані недобросовісні дії учасників ринку, які призводять до 
цінової дестабілізації «ринку на добу наперед» (стрімке зростання ціни та/або різкий 
обвал ціни), НКРЕКП вчергове рекомендує всім учасникам ринку (як споживачам, так і 
виробникам електроенергії) не використовувати РДН, як індикатив ціни у 
двосторонніх договорах, а використовувати фіксовану ціну, по якій продається та 
купується електроенергія.» 

Стабільність і надійність постачання електричної енергії нашим клієнтам завжди були 
і залишатимуться пріоритетами для ТОВ «АВГУСТА»! 

З огляду на рекомендації НКРЕКП, ТОВ «АВГУСТА» звертається до тих своїх клієнтів, 
хто досі вважає, що прив’язка ціни закупівлі електроенергії до ціни, що складеться на РДН, 
є оптимальним рішенням. Як показує практика та про що застерігає Регулятор, 
використовуючи таку «прив’язку» споживач наражає себе на ризик 
неконтрольованого/маніпулятивного збільшення вартості електроенергії за ціною РДН у 
порівнянні з довготривалими фіксованими цінами, які може запропонувати Ваш 
постачальник. 

ТОВ «АВГУСТА» забезпечує закупівлю різних продуктів електроенергії виключно у її 
виробників на тривалій основі (рік, квартал, місяць). 

Телефонуйте вже зараз і наші менеджери запропонують Вам максимально вигідний 
фіксований тариф, що запевняємо може застрахувати та уберегти Ваш бізнес від 
маніпуляцій на РДН та дозволить планувати свої виробничі витрати на весь виробничій рік. 

 – постачальник Вашого комфорту! 
 
З повагою  
Директор ТОВ «Августа»       І.Береснєва 

https://www.nerc.gov.ua/?news=11695


УТОЧНЕНО 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про забезпечення достатнього рівня ліквідності на ринку 

електричної енергії 

 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 67 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» Регулятор з метою забезпечення достатнього рівня 

ліквідності на ринку «на добу наперед» має право встановлювати оператору 

системи передачі та операторам систем розподілу – граничну нижню межу 

обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою 

компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл 

електричними мережами відповідно. 

Ураховуючи зазначене, НКРЕКП постановою від 17 грудня 2019 року  

№ 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем 

розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на 

ринку «на добу наперед» (зі зміною) встановлено граничну нижню межу 

обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) 

на рівні 50 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної 

енергії з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її 

передачу та розподіл електричними мережами. 

За результатом здійснення моніторингу НКРЕКП функціонування ринку 

«на добу наперед» в перші дні липня 2021 року на (РДН) спостерігається різке 

зниження ціни, що спричинене виведенням попиту з ринку «на добу наперед» на 

ринок двосторонніх договорів (РДД). 
 

  
  
  

Обсяг РДН 02.07.2021 через зниження попиту зменшився 

на 32 293 МВт·год. або на 40% до рівня 47 943 МВт·год. Як наслідок, 

середньозважена ціна РДН  на 02 липня поточного року зменшилася на 29% до 

рівня 1034,5 грн/МВт·год, 03 липня до рівня 665,42 грн/МВт·год, 04 липня до 

рівня 426,06 грн/МВт·год. 

Водночас, спостерігається суттєве зростання обсягу РДД. 



Нетипова поведінка учасників ринку викликає серйозні запитання та 

підтверджує проблему надмірної ринкової влади окремих гравців, які можуть 

знижувати ціну РДН (шляхом зменшення попиту) або підвищувати ціну РДН 

(шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту), використовуючи такі дії. 

Така надмірна влада окремих гравців на ринку електричної енергії несе 

загрозу його ефективному, конкурентному та стабільному функціонуванню. 

Також варто зауважити, що в рамках виконання плану заходів із 

синхронізації об’єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС України) з 

об’єднанням енергетичних систем держав – членів Європейського Союзу 

ENTSO-E, під час проходження ОЗП 2021/2022 заплановано тестову роботу ОЕС 

України та енергетичної системи Республіки Молдова в ізольованому режимі. 

Тому, питання забезпечення достатності генеруючих потужностей (якості 

виконання ремонтів генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ і накопичення 

необхідних запасів палива на складах ТЕС і ТЕЦ) є вкрай важливим. 

При цьому, штучно занижені ціни на РДН ставлять під загрозу 

забезпечення нормальної підготовки до ОЗП 2021/2022 (накопичення палива та 

проведення ремонтної компанії). 

Таким чином,  вирівнювання ситуації із цінами на РДН є одним із 

ключових завдань, необхідним для ефективної підготовки до ОЗМ, де одним із 

ефективних заходів має бути запровадження нижніх цінових обмежень.   

Відповідно до абзацу третього частини четвертої статті 66 Закону України 

«Про ринок електричної енергії», Регулятор з метою забезпечення достатнього 

рівня ліквідності на ринку електричної енергії має право встановлювати 

обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної енергії за 

двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку 

електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого 

суб’єкта господарювання або є афілійованими між собою.  

Таке обмеження не може бути більшим 50 відсотків їх місячного обсягу 

продажу електричної енергії. 

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення достатньої ліквідності 

ринку Департамент енергоринку виносить на розгляд НКРЕКП питання щодо: 

- встановлення для оператора системи передачі та операторів систем 

розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на 

ринку «на добу наперед» у розмірі 95 відсотків; 

- встановлення обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної 

енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками 

ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально 

інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими між собою»; 

- встановлення цінових обмежень на РДН нижче яких учасники ринку не 

мають право подавати цінові пропозиції. 

Крім того, Департамент енергоринку пропонує надати доручення 

профільному підрозділу НКРЕКП щодо початку процедури розслідування 

порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії. 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку          І. Сідоров 


