
 

УТОЧНЕННЯ 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про затвердження змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі 

та оператора ринку 
 

Відповідно до частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон) електропостачальник зобов’язаний, у тому 

числі, відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до 

вимог цього Закону. Зазначене зобов’язання для електропостачальників також 

передбачене Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, та Ліцензійними умовами 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, затвердженими постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року 

№ 1469.            

Також відповідно до Закону передбачено: 

оператору системи передачі відкрити в уповноваженому банку поточний 

рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків 

відповідно до цього Закону; 

оператору ринку відкрити в одному з уповноважених банків поточний 

рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків 

відповідно до цього Закону. 

Разом з тим, згідно з частиною шостою статті 75 Закону перелік поточних 

рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, 

оператора системи передачі та оператора ринку затверджується та 

оприлюднюється Регулятором. 

Слід зазначити, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

27 лютого 2019 року № 140 (зі змінами) публічне акціонерне товариство 

«Державний ощадний банк України», публічне акціонерне товариство 

акціонерний банк «Укргазбанк» та акціонерне товариство «Державний 

експортно-імпортний банк України» визначені уповноваженими банками, які 

обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання ринку 

електричної енергії. 

Так, з урахуванням листів-підтверджень електропостачальників з 

довідкою АТ «Ощадбанк» щодо реквізитів поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання, НКРЕКП постановою від 27 червня 2019 року № 1247 

затвердила Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку. 

На виконання постанови Правління Національного Банку України 

від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера 

банківського рахунку (IBAN) в Україні» номери поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи 

передачі та оператора ринку мають бути приведені у відповідність до стандарту 

IBAN. 

Ураховуючи, що до НКРЕКП надходять листи-підтвердження 

електропостачальників з довідками АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк» щодо 

відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання у форматі 



 

IBAN та зміни (приведення) поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання до стандарту IBAN, виникає необхідність внесення змін до 

зазначеного Переліку. 

З огляду на викладене вище, пропонується: 

Унести зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора 

ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 червня 2019 року № 1247. 
 
 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                      Ю. Шамрелюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТОЧНЕННЯ                                       

ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
   

_______________                                                                           № _______ 
К и ї в  

 

Про затвердження Змін до  

Переліку поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання 

електропостачальників, оператора 

системи передачі та оператора ринку 

 

Відповідно до статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

та статті 17 Закону України «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:   

 

Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора 

ринку, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 червня 

2019 року № 1247, що додаються. 

 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова НКРЕКП 

__________ № _____ 
 

Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку 
 

 

   
1. Доповнити шістьма новими рядками такого змісту: 

« 

741 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО 

ХОЛДІНГ ОДЕСА» 

65058, Одеська обл.,       

м. Одеса, вул. Сегедська, 

буд. 11  

UA7332884500000260303001

36665 
44467145 328845 

Філія – Одеське 
ОУ АТ 

«Ощадбанк» 

742 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЕНЕРДЖИ ФЛОУ ТРЕЙД» 

03150, м. Київ,                  

вул. Предславинська, 

буд. 11 

UA6232047800000260349249

21233 
44867856 320478 АБ «Укргазбанк» 

743 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛІР 

ЕНЕРДЖІ» 

03110, м. Київ,              

вул. Солом'янська,       

буд. 14, прим. № 4 

UA7132266900000260323006

72596 
44465188 322669 

Філія – ГУ по м. 
Києву та Київській 

області АТ 

«Ощадбанк» 

744 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛІАР 

ПАУЕР» 

03150, м. Київ,                       

вул. Антоновича, буд. 44  

UA4232047800000260329249

09730 
44335698 320478 АБ «Укргазбанк» 

745 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БАВАРІЯ 

ГРУП» 

01010, м. Київ,              

вул. Івана Мазепи,       

буд. 3, офіс 174 

UA9632266900000260313001

53715 
37264220 322669 

Філія – ГУ по м. 
Києву та Київській 

області АТ 

«Ощадбанк» 

746 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕКВІЛ 

ЕНЕРДЖ» 

65048, Одеська обл.,       

м. Одеса, вул. Успенська, 

буд. 40 

UA1032884500000260363002

82319 
43282855 328845 

Філія – Одеське 

ОУ АТ 
«Ощадбанк» 

». 

   
 

 

Директор 

Департаменту енергоринку        Ю. Шамрелюк 
 



 

 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про затвердження змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі 

та оператора ринку 
 

Відповідно до частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон) електропостачальник зобов’язаний, у тому 

числі, відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до 

вимог цього Закону. Зазначене зобов’язання для електропостачальників також 

передбачене Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, та Ліцензійними умовами 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, затвердженими постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року 

№ 1469.            

Також відповідно до Закону передбачено: 

оператору системи передачі відкрити в уповноваженому банку поточний 

рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків 

відповідно до цього Закону; 

оператору ринку відкрити в одному з уповноважених банків поточний 

рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків 

відповідно до цього Закону. 

Разом з тим, згідно з частиною шостою статті 75 Закону перелік поточних 

рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, 

оператора системи передачі та оператора ринку затверджується та 

оприлюднюється Регулятором. 

Слід зазначити, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

27 лютого 2019 року № 140 (зі змінами) публічне акціонерне товариство 

«Державний ощадний банк України», публічне акціонерне товариство 

акціонерний банк «Укргазбанк» та акціонерне товариство «Державний 

експортно-імпортний банк України» визначені уповноваженими банками, які 

обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання ринку 

електричної енергії. 

Так, з урахуванням листів-підтверджень електропостачальників з 

довідкою АТ «Ощадбанк» щодо реквізитів поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання, НКРЕКП постановою від 27 червня 2019 року № 1247 

затвердила Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку. 

На виконання постанови Правління Національного Банку України 

від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера 

банківського рахунку (IBAN) в Україні» номери поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи 

передачі та оператора ринку мають бути приведені у відповідність до стандарту 

IBAN. 

Ураховуючи, що до НКРЕКП надходять листи-підтвердження 

електропостачальників з довідками АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк» щодо 

відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання у форматі 



 

IBAN та зміни (приведення) поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання до стандарту IBAN, виникає необхідність внесення змін до 

зазначеного Переліку. 

З огляду на викладене вище, пропонується: 

Унести зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора 

ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 червня 2019 року № 1247. 
 
 

 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку                      І. Сідоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
   

_______________                                                                           № _______ 
К и ї в  

 

Про затвердження Змін до  

Переліку поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання 

електропостачальників, оператора 

системи передачі та оператора ринку 

 

Відповідно до статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

та статті 17 Закону України «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:   

 

Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора 

ринку, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 червня 

2019 року № 1247, що додаються. 

 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова НКРЕКП 

__________ № _____ 
 

Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку 
 

   
1. Доповнити трьома новими рядками такого змісту: 

« 

741 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГО 

ХОЛДІНГ ОДЕСА» 

65058, Одеська обл.,       

м. Одеса, вул. Сегедська, 

буд. 11  

UA7332884500000260303001

36665 
44467145 328845 

Філія – Одеське 

ОУ АТ 
«Ощадбанк» 

742 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЕНЕРДЖИ ФЛОУ ТРЕЙД» 

03150, м. Київ,                  

вул. Предславинська, 

буд. 11 

UA6232047800000260349249

21233 
44867856 320478 АБ «Укргазбанк» 

743 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ««КЛІР 

ЕНЕРДЖІ» 

03110, м. Київ,              

вул. Солом'янська,       

буд. 14, прим. № 4 

UA7132266900000260323006

72596 
44465188 322669 

Філія – ГУ по м. 
Києву та Київській 

області АТ 

«Ощадбанк» 

». 

   
 

 

Заступник директора 

Департаменту енергоринку        І. Сідоров 
 


