НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2021 року N 233
м. Київ

Про затвердження Змін до Правил ринку та Методики
формування цін на допоміжні послуги
Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня
2018 року N 307, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Методики формування цін на допоміжні послуги, затвердженої
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 26 квітня 2019 року N 635, що додаються.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному
вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
15 лютого 2021 року N 233

Зміни
до Правил ринку
1. У розділі III:
1) пункт 3.3.1 глави 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3.1. Якщо обсяг запропонованої ДП за результатами відповідного аукціону на ДП
перевищує або дорівнює обсягу, що був визначений ОСП для купівлі, ДП розподіляються на
аукціоні на ДП за цінами пропозицій на ДП згідно з вимогами глави 3.15 цього розділу.
Якщо обсяг запропонованої ДП за результатами річного аукціону на ДП менший ніж потреба
ОСП, ОСП акцептує всі обсяги, зазначені в наданих пропозиціях, та використовує для ПДП
найменшу з ціни пропозицій на ДП відповідного ПДП або ціни, розрахованої за

затвердженою Регулятором методикою.";
2) пункти 3.6.8 та 3.6.9 глави 3.6 викласти в такій редакції:
"3.6.8. Результати моніторингу надання ДП використовуються для нарахування платежів за
надання ДП та плати за невідповідність надання ДП та є підставою для позбавлення ПДП
Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП у частині надання відповідної ДП.
3.6.9. Рішення щодо позбавлення ПДП Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП у частині
надання ДП приймається за результатами моніторингу, якщо кількість розрахункових
періодів, у яких ДП була не надана, становить більше 30 % від загальної кількості
розрахункових періодів, по яких у ПДП були зобов'язання з надання ДП.
Для позбавлення ПДП Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП у частині надання ДП
ОСП:
1) обчислює критичний розрахунковий період N кр, після якого кількість випадків ненадання
ДП перевищує допустимий відсоток ненадання відповідної ДП, за формулою
N кр = 0,3 ´ N заг,
де 0,3 - допустима доля ненадання ДП одиницею надання ДП;
N заг - загальна кількість розрахункових періодів у місяці, в яких в одиниці надання ДП були
зобов'язання з надання ДП.
Усі розрахункові періоди, що слідують після N кр, виключаються з розрахунків платежів (за
надання ДП та плати за невідповідність надання ДП) по такій одиниці надання відповідної
ДП;
2) вилучає одиницю надання ДП з Реєстру ПДП щодо надання відповідної ДП;
3) скасовує зобов'язання такої одиниці надання ДП з надання відповідної ДП на подальші
місяці, а обсяги акцептованих резервів по такій одиниці надання ДП виставляє на наступні
аукціони.";
3) пункт 3.10.7 глави 3.10 викласти в такій редакції:
"3.10.7. Добові аукціони на ДП проводяться протягом року кожного календарного дня у d-1.
Добовий аукціон на ДП проводиться лише на ті розрахункові періоди, на які потреба ОСП у
резервах не задоволена на попередніх аукціонах або якщо виникла потреба в додаткових
резервах.";
4) пункт 3.16.2 глави 3.16 замінити двома новими пунктами 3.16.2 та 3.16.3 такого змісту:
"3.16.2. ОСП не пізніше ніж через 30 хвилин після закриття воріт аукціону на ДП повідомляє
ПДП результати аукціону на ДП (у тому числі тих ПДП, чия пропозиція відхилена) із
зазначенням, зокрема:
обсягів та цін поданих пропозицій на ДП;
обсягів та цін акцептованих пропозицій на ДП.
Інформація щодо обсягів та цін поданих та акцептованих пропозицій на ДП зазначається по
кожному продукту для відповідних розрахункових періодів відповідно до формату,
визначеного в документації, що оприлюднена на офіційному вебсайті ОСП.
Якщо аукціонна платформа недоступна, інформація про результати аукціону на ДП
надсилається кожному ПДП, який брав участь в аукціоні, на електронну пошту та/або
іншими засобами зв'язку.
3.16.3. ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті результати аукціону на ДП із

зазначенням, зокрема, обсягів та цін акцептованих пропозицій на ДП.
Результати добового аукціону на ДП оприлюднюються не пізніше 17:00 дня проведення
такого аукціону.
Результати річного/квартального/місячного/тижневого аукціону на ДП оприлюднюються
після завершення процедури оскарження результатів відповідного аукціону.".
2. Абзаци другий - четвертий пункту 5.19.3 глави 5.19 розділу V викласти в такій редакції:
"

,

,

,".

3. Пункти 10.7 та 10.8 розділу X замінити одним пунктом 10.7 такого змісту:
"10.7. Граничні ціни надання ДП (по кожному продукту) прирівнюються до цін надання
відповідних ДП (по кожному продукту), визначених за методикою, затвердженою
Регулятором.".
У зв'язку з цим пункти 10.9 - 10.14 вважати відповідно пунктами 10.8 - 10.13.
4. Пункт 12.4 глави 12 додатка 3 замінити двома новими пунктами 12.4 та 12.5 такого змісту:
"12.4. ОСП має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дати, зазначеної в
повідомленні про розірвання Договору, якщо:
1) ПДП втратив статус учасника ринку;
2) усі наявні одиниці надання ДП відповідного ПДП виключено з Реєстру ПДП.
12.5. Дія цього Договору припиняється достроково з дати набрання законної сили рішенням
суду про його розірвання.".
У зв'язку з цим пункт 12.5 вважати пунктом 12.6.
5. Пункт 12.4 глави 12 додатка 4 замінити двома новими пунктами 12.4 та 12.5 такого змісту:
"12.4. ОСП має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дати, зазначеної в
повідомленні про розірвання Договору, якщо:
1) ПДП втратив статус учасника ринку;
2) усі наявні одиниці надання ДП відповідного ПДП виключено з Реєстру ПДП.
12.5. Дія цього Договору припиняється достроково з дати набрання законної сили рішенням
суду про його розірвання.".
У зв'язку з цим пункт 12.5 вважати пунктом 12.6.
6. Пункт 12.4 глави 12 додатка 5 замінити двома новими пунктами 12.4 та 12.5 такого змісту:
"12.4. ОСП має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дати, зазначеної в
повідомленні про розірвання Договору, якщо:
1) ПДП втратив статус учасника ринку;
2) усі наявні одиниці надання ДП відповідного ПДП виключено з Реєстру ПДП.

12.5. Дія цього Договору припиняється достроково з дати набрання законної сили рішенням
суду про його розірвання.".
У зв'язку з цим пункт 12.5 вважати пунктом 12.6.
7. У додатку 6:
1) в абзаці другому пункту 6 слова "відповідно до Правил ринку" замінити знаком та словами
", а також результати аукціонів у системі управління ринком";
2) пункти 7 та 8 викласти в такій редакції:
"7. Одиницею моніторингу є одиниця надання ДП, яка може складатися з
енергоблоків/гідроагрегатів та/або електростанції, та/або одиниці відбору (одиниці
споживання). Моніторинг РПЧ здійснюється на підставі телевимірювань по кожному
енергоблоку/гідроагрегату та/або електростанції, та/або одиниці відбору (одиниці
споживання), що входять до складу одиниці надання ДП, графіків фізичного відпуску та
відбору ППБ та результатів аукціонів у системі управління ринком. Моніторинг аРВЧ або
рРВЧ та РЗ здійснюється на підставі телевимірювань по одиниці надання ДП, графіків
фізичного відпуску та відбору ППБ та результатів аукціонів у системі управління ринком.
8. Моніторинг надання ДП здійснюється для визначених у Правилах ринку продуктів, що
були акцептовані на аукціонній платформі на ДП та/або за резервною процедурою.
Результати моніторингу надання ДП (як за умов, якщо активація ДП відбувалася, так і за
умов, якщо активація ДП не відбувалася) поділяються на два типи:
1) ДП надана;
2) ДП не надана.
Якщо в середині будь-якого розрахункового періоду за будь-яким підходом виявлена
невідповідність встановленим критеріям щодо обсягів чи якості надання ДП, то приймається
рішення, що ДП не надана протягом усього розрахункового періоду. У випадку відсутності
будь-яких невідповідностей вимогам, передбаченим цим Порядком, приймається рішення,
що ДП надана протягом усього розрахункового періоду.
Якщо за результатами моніторингу надання ДП прийнято рішення, що ДП не надана, але це
відбулося внаслідок виконання команди ОСП на зміну активної потужності поза межами
балансуючого ринку та/або команди поза межами балансуючого ринку, що вплинула на
зміну активної потужності, а також повернення на графік фізичного відпуску після
виконання таких команд, для відповідних ОРЧ приймається рішення, що ДП надана, у разі
надання ПДП відповідної інформації.
Якщо ДП не надана одиницею надання ДП, рішення, що ДП не надана, поширюється на весь
відповідний продукт.
Якщо диспетчерська команда на зміну рівня виробництва/споживання видана поза межами
модуля активації та/або по телефону, то приймається рішення, що ДП із забезпечення рРВЧЗ
та/або рРВЧР надана.
У разі розміщення на одній одиниці надання ДП більше одного виду резервів приймається
рішення, що ДП надана, якщо надані всі види резервів. Якщо один із видів резервів не
наданий, то приймається рішення, що ДП не надана по відповідному виду резерву.
АРВЧ не може бути суміщений на одному блоці/агрегаті (групі) з рРВЧ та/або РЗ. У випадку
суміщення на одиниці надання ДП аРВЧ і рРВЧ та/або РЗ для здійснення моніторингу ПДП
має надавати ОСП телевимірювання активної потужності та інші дані по
енергоблоку/гідроагрегату (групі) аРВЧ та дані по енергоблоку/гідроагрегату (групі) рРВЧ
та/або РЗ.";

3) у пункті 9:
абзац третій доповнити знаком та словом "/або";
в абзацах дев'ятому та одинадцятому слова та абревіатуру "умовами договору на надання
ДП" замінити словами, абревіатурою та знаком "результатами аукціону на ДП та/або
графіком фізичного відпуску та відбору ППБ";
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:
"Якщо ПДП має у відношенні одиниці надання ДП зобов'язання лише з надання рРВЧ та/або
РЗ на завантаження (розвантаження), то перевірка здійснюється лише на доступність резерву
на завантаження (розвантаження).".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами
тринадцятим - шістнадцятим;
після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:
"Якщо в ОРЧ відбувалось зменшення потужності одиниці надання ДП внаслідок активації
пропозиції на балансуючому ринку, в результаті чого потужність електростанції становить 0
МВт, ДП із РПЧ, аРВЧС та аРВЧР вважається наданою.".
У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий вважати відповідно абзацами
шістнадцятим та сімнадцятим;
4) у пункті 11:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Послуга вважається активованою в ОРЧ, в яких одиниця надання ДП перебувала під
управлінням ЦР САРЧП, та у випадках, коли за результатом виконання диспетчерських
команд активна потужність станції дорівнює 0 МВт, або при виконанні команд поза
балансуючим ринком.";
абзаци сімнадцятий та двадцять другий доповнити словами, знаком та абревіатурою "та/або
відповідно до результатів аукціонів на ДП";
в абзаці сорок другому букву та знак "n +" замінити буквою та знаком "n -";
після абзацу сорок другого доповнити новим абзацом сорок третім такого змісту:
"Значення розрахованої фактичної зміни навантаження та мінімально допустимої швидкості
зміни навантаження округлюється до третього знака після коми.".
У зв'язку з цим абзаци сорок третій та сорок четвертий вважати відповідно абзацами сорок
четвертим та сорок п'ятим.
Директор
Департаменту енергоринку

Ю. Власенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
15 лютого 2021 року N 233

Зміни
до Методики формування цін на допоміжні послуги
1. У главі 2:
1) у пункті 2.1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"

, (1)";

після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
"
- коефіцієнт стимулювання надання допоміжної послуги із забезпечення РПЧ, що
дорівнює 1;".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами
дванадцятим - шістнадцятим;
2) абзац другий пункту 2.2 викласти в такій редакції:
"

, (3)";

3) доповнити новим пунктом такого змісту:
"2.3. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РПЧ симетричного (
визначається за формулою

)

. (4)".

У зв'язку з цим формули 4 - 13 вважати відповідно формулами 5 - 14.
2. Глави 3 та 4 викласти в такій редакції:
"3. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення РВЧ
3.1. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення автоматичного РВЧ на завантаження (
) визначається за формулою
, (5)

де
- коефіцієнт стимулювання надання допоміжної послуги із забезпечення
автоматичного РВЧ, що дорівнює 1.
3.2. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення автоматичного РВЧ на розвантаження
(
) визначається за формулою

. (6)

3.3. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення автоматичного РВЧ симетричного (
) визначається за формулою
. (7)

3.4. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення ручного РВЧ на завантаження (
визначається за формулою

)

, (8)

де
- коефіцієнт стимулювання надання допоміжної послуги із забезпечення ручного
РВЧ, що дорівнює 0,45.
3.5. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення ручного РВЧ на розвантаження (
) визначається за формулою
. (9)

4. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення РЗ
4.1. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РЗ на завантаження (
визначається за формулою

)

, (10)

де
- коефіцієнт стимулювання надання допоміжної послуги із забезпечення РЗ, що
дорівнює 0,4.
4.2. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РЗ на розвантаження (
визначається за формулою
. (11)".

У зв'язку з цим формули 9 - 14 вважати відповідно формулами 12 - 17.
Директор
Департаменту енергоринку

Ю. Власенко
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