
Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про внесення змін до алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання операторів систем розподілу та 

електропостачальників, на яких покладено виконання функцій 

постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії» 

 

16 липня 2020 року набрав чинності Закон України «Про заходи, 

спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку 

електричної енергії» (далі – Закон). 

З метою виконання положень Закону та ураховуючи інформацію, надану 

ДП «Енергоринок», щодо заборгованості операторів систем розподілу, 

електропостачальників, на яких покладено виконання функцій постачальника 

універсальних послуг та постачальника «останньої надії», за електричну 

енергію, куповану на оптовому ринку електричної енергії, станом на 01 квітня 

2021 року, НКРЕКП постановою від 14 квітня 2021 року № 641 затверджено 

алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання операторів систем розподілу та електропостачальників, на яких 

покладено виконання функцій постачальника універсальних послуг та 

постачальника «останньої надії», зокрема для АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». 

ДП «Енергоринок» листом від 22 квітня 2022 року № 01/23-439 

проінформувало НКРЕКП, що 21 квітня 2022 року АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

здійснено повне погашення заборгованості за електричну енергію перед 

оптовим постачальником електричної енергії. 

Ураховуючи викладене вище, пропонується: 

унести зміни до алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання операторів систем розподілу та 

електропостачальників, на яких покладено виконання функцій постачальника 

універсальних послуг та постачальника «останньої надії», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 квітня 2021 року № 641. 

 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                Ю. Шамрелюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
   

____________________                                                                 №____________ 
К и ї в  

 

Про внесення зміни до алгоритму 

розподілу коштів з поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання 

операторів систем розподілу та 

електропостачальників, на яких 

покладено виконання функцій 

постачальника універсальних послуг та 

постачальника «останньої надії» 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про 

заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому 

ринку електричної енергії», ураховуючи звернення ДП «Енергоринок»  

від 22 квітня 2022 року № 01/23-439, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

Абзац десятий підпункту 2 пункту 2 алгоритму розподілу коштів з 

поточних рахунків із спеціальним режимом використання операторів систем 

розподілу та електропостачальників, на яких покладено виконання функцій 

постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії», 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 квітня 

2021 року № 641, виключити. 

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – тринадцятий вважати відповідно 

абзацами десятим – дванадцятим. 
 

 

Голова НКРЕКП                       К. Ущаповський 
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