
ІМПОРТ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

В УМОВАХ ВІЙНИ



Імпорт електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні
Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 03.01.2023 №1 «Про затвердження Положення

про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду

2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні».

Мета:

- забезпечення безпеки постачання електричної енергії під час проходження осінньо-зимового

періоду 2022/2023 року;

- зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергетичній системі Україні, що виник внаслідок

систематичних російських обстрілів енергетичної інфраструктури, починаючи з жовтня 2022 року;

- забезпечення загального інтересу в електроенергетичній галузі в умовах правового режиму

воєнного стану в Україні.

На період до 30 квітня 2023 року впроваджено додаткові гарантії для учасників ринку електричної енергії,

які імпортують електроенергію з країн ЄС, що дозволить перерозподілити потужності генеруючих компаній в

Україні, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів за плановими графіками

погодинних відключень електроенергії (виключенням є застосування спеціальних графіків аварійних відключень,

що обумовлене необхідністю запобігання системній аварії в енергетичній системі України), шляхом збільшення

ОСП для ОСР дозволеного обсягу споживання потужності та електроенергії на сумарний обсяг придбаної усіма

споживачами імпортованої електроенергії.
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Споживач

Постачальник

ОСП

здійснює купівлю е/е 

у країні ЄС
Продавець е/е 

у країні ЄС

Споживач Споживач

здійснює купівлю 

пропускної спроможності 

на аукціоні з доступу до міждержавних 

електромереж на платформі ОСП

Споживач

інформують про готовність купівлі імпортованої е/е



Імпорт електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні

4

Постачальник

ОСП

до 13:00 Д-1 інформує щодо необхідного 

розподілу обсягу імпортованої е/е за 

відповідними споживачами імпортованої е/е

ОСР

до 13:00 Д-1 інформує щодо обсягів 

імпортованої е/е в розрізі ОСР, областей, а 

також споживачів, приєднаних до мереж ОСП

до 15:00 Д-1 інформує у розрізі областей щодо сумарної потужності споживачів імпортованої е/е на добу постачання е/е 

для не застосування до таких споживачів планових графіків відключень  

збільшує дозволений обсяг споживання потужності та електроенергії на сумарний обсяг 

придбаної споживачами імпортованої е/е

 ОСР інформує ОСП про наявність споживачів імпортованої електроенергії та про величину їх споживання 

для не застосування до таких споживачів графіків погодинного відключення електроенергії та обмеження споживання електричної 

потужності (крім застосування спеціальних графіків аварійних відключень).

 ОСП здійснює диспетчерське управління шляхом надання оперативних команд, розпоряджень ОСР на збільшення чи зменшення 

споживання потужності електроенергії.



Імпорт електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні

5

ПостачальникОСР

інформує про заборгованості у споживачів за імпортовану е/е

СпоживачСпоживач Споживач Споживач

відновлює застосування ГПВ у разі наявності заборгованості у споживачів імпортованої е/е

пріоритетно відновлює розподіл е/е споживачам, що споживають імпортовану е/е після застосування спеціальних ГАВ

 Постачальник повідомляє ОСР про наявність заборгованості у споживачів за імпортовану електричну енергію 

для відновлення до таких споживачів застосування графіків погодинного відключення електроенергії та обмеження споживання 

електричної потужності.

 При відновленні ОСР розподілу електричної енергії  споживачам, що споживають імпортовану електричну енергію після застосування 

спеціальних графіків аварійних відключень, першочергово відновлює до споживачів імпортованої електричної енергії застосування

графіків погодинного відключення електроенергії та обмеження споживання у разі наявності заборгованості у таких споживачів.
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Відсутність адміністративних бар’єрів для імпорту електричної енергії в Україну
Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E

Доступна пропускна спроможність для імпорту електричної енергії в Україну з країн ЄС, 
зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину


