
Обґрунтування  

про схвалення проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного  

акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил ринку»  

 

Згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» правила ринку розробляються і адмініструються 

оператором системи передачі та затверджуються Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі – НКРЕКП, Регулятор). 

Так, у процесі функціонування ринку електричної енергії було 

визначено необхідність внесення змін до Правил ринку, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, щодо механізму корегування 

адміністратором розрахунків (далі – АР) взаєморозрахунків між оператором 

системи передачі (далі – ОСП) та учасниками ринку у ролі постачальника 

послуг балансування (далі – ППБ) та/або сторони, відповідальної за баланс 

(далі – СВБ), за розрахунковими періодами, за якими вже були сформовані та 

надіслані Акти купівлі-продажу балансуючої електричної енергії та/або 

небалансів електричної енергії, та виставлення корегуючих первинних та 

платіжних документів.  

У результаті аналізу пропозицій, наданих НЕК «Укренерго» та 

учасниками ринку (далі – УР), Регулятором був розроблений проєкт рішення 

НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил ринку», що має ознаки 

регуляторного акта, який було схвалено на засіданні НКРЕКП 23.04.2021, та 

з метою одержання зауважень і пропозицій від органів державної влади, 

фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб 

оприлюднено на офіційному вебсайті Регулятора.  

Відкриті обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) зазначеного 

проєкту постанови тривали з 03.08.2021 до 14.09.2021 в режимі 

відеоконференцій. Протокол відкритих обговорень та таблицю, в якій 

відображено спосіб урахування або мотиви відхилення зауважень 

(пропозицій), оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням: 

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyutsya-rezultati-vidkritogo-

obgovorennya-proyektu-postanovi-shchodo-zmin-do-pravil-rinku.  

Слід зауважити, що питання, які було схвалено в межах зазначеного 

проєкту рішення, за результатами обговорень вирішено розділити на кілька 

тематичних блоків, зважаючи на значний обсяг змін та їх смислове 

навантаження, з винесенням на окреме схвалення. Так, зокрема, окремим 

блоком пропонується розглянути механізм, запропонований НЕК 

«Укренерго» (лист від 17.12.2021 № 01/59727) стосовно використання 

рахунків ескроу під час здійснення розрахунків на балансуючому ринку. 

Такий рахунок передбачено використовувати з метою акумулювання коштів, 

що можуть бути спрямовані на погашення поточної заборгованості ППБ 



та/або СВБ перед ОСП, здійснення розрахунків за небаланси та/або 

балансуючу електричну енергію. Переваги запропонованого механізму 

полягають у мінімізації корегувань програмного забезпечення ОСП, що 

значно скорочує час, необхідний для реалізації змін. 

У результаті опрацювання наданих пропозицій Регулятором було 

прийнято рішення про подальший їх розгляд на робочій групі з метою 

врахування думок усіх УР. Так, під час засідань робочих груп, що відбулись 

28.12.2021 та 10.01.2022, УР висвітлено бачення запровадження механізму 

врегулювання небалансів електричної енергії за допомогою застосування 

рахунків ескроу та висловлено всебічну підтримку запропонованих змін. 

Також було детально опрацьовано та визначено терміни виставлення ОСП 

рахунків для ППБ та/або СВБ, оформлення актів купівлі-продажу 

балансуючої електричної енергії та електричної енергії для врегулювання 

небалансів.      

Як підсумок, НКРЕКП агреговано надані матеріали разом із 

запропонованими змінами та розроблено проєкт постанови, що має ознаки 

регуляторного акта, – «Про затвердження Змін до Правил ринку» (далі – 

проєкт постанови), яким пропонується запровадити здійснення розрахунків 

на балансуючому ринку з використанням рахунків ескроу з метою погашення 

поточної заборгованості УР перед ОСП, підвищення рівня достовірності 

даних, на основі яких виставляються рахунки за балансуючу електричну 

енергію та/або небаланси, та прозорості грошових операцій на ринку 

електричної енергії. 

Проєкт постанови відповідно до статті 15 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» має ознаки регуляторного акта та з 

метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, 

фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб має 

бути оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП. 

Ураховуючи зазначене, Департаментом енергоринку пропонується:  

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 

Правил ринку», що має ознаки регуляторного акта. 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін 

до Правил ринку», що має ознаки регуляторного акта, разом із матеріалами, 

що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його 

впливу на офіційному вебсайті НКРЕКП (http://nerc.gov.ua) з метою 

одержання зауважень і пропозицій. 

 

 

Директор Департаменту енергоринку      Ю. Шамрелюк 

      



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
      

 

_____________                                                                      № ________________ 
Київ 

 

 

 

Про затвердження Змін  

до Правил ринку 

 

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 № 307, що 

додаються. 

 

2. 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                   К. Ущаповський  

 

 

 

 

 

УТОЧНЕННЯ 

ПРОЄКТ 
ПРОЄКТ 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

_______________№______ 

 

Зміни до Правил ринку 

 

1. У розділі І: 

  

1) пункт 1.1.2 глави 1.1 після абзацу тридцятого доповнити новим 

абзацом тридцять першим такого змісту: 

«поточна заборгованість – заборгованість учасника ринку у ролі ППБ 

та/або СВБ, яка дорівнює сумі поточного зобов’язання учасника ринку перед 

ОСП, що контролюється з точки зору достатності залишку на рахунку 

ескроу. Із суми поточної заборгованості виключаються суми декадної 

заборгованості минулого місяця, щодо якого сформована заборгованість за 

уточненою версією даних комерційного обліку, та суми заборгованості за 

відповідний місяць, що оплачені грошима. Достатність залишку на рахунку 

ескроу для погашення поточної заборгованості контролюється щоденно о 

00:00;».  

У зв’язку з цим абзаци тридцять перший – сорок четвертий вважати 

відповідно абзацами тридцять другим – сорок п’ятим; 

після абзацу тридцять п’ятого доповнити новим абзацом тридцять 

шостим такого змісту: 

«рахунок ескроу – рахунок, відкритий учасником ринку у ролі ППБ 

та/або СВБ в уповноваженому банку для акумулювання коштів, що АР 

використовує для контролю достатності коштів для погашення поточної 

заборгованості відповідно до цих Правил, для розрахунків за небаланси 

та/або балансуючу електричну енергію та для повернення вільних від 

зобов'язань коштів учаснику ринку;». 

У зв’язку з цим абзаци тридцять шостий – сорок п’ятий вважати 

відповідно абзацами тридцять сьомим – сорок шостим; 

 

2) в абзаці другому пункту 1.3.5 глави 1.3 слова «з компенсації» 

замінити словами «із забезпечення»; 

 

3) у главі 1.7: 

пункт 1.7.1 викласти в такій редакції:  
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«1.7.1. Учасник ринку, крім ОСП, ОР та гарантованого покупця, 

набуває статусу «Переддефолтний» при настанні принаймні однієї з таких 

подій або обставин: 

 

1) учасник ринку до 18:00  банківського дня, що є другим банківським 

днем після дати отримання на електронну адресу учасника ринку 

повідомлення про виставлення платіжного документа від АР через СУР або 

платіжного документа на електронну адресу учасника ринку про формування 

декадного або місячного звіту в СУР, не здійснив поповнення коштів на 

рахунку ескроу щодо оплати за небаланси та/або балансуючу електричну 

енергію, крім платіжного документа за плату за невідповідність,  відповідно 

до вимог пункту 7.2.1 глави 7.2, пунктів 7.3.1 та 7.3.2 глави 7.3 цих Правил. 

Якщо повідомлення про виставлення платіжного документа отримано після 

17:00 у банківський день або  в будь-який час небанківського дня, то днем 

отримання повідомлення вважається перший банківський день після 

отримання такого повідомлення; 

 

2) учасник ринку, який є СВБ, після отримання повідомлення від АР 

протягом банківського дня, наступного за днем отримання повідомлення, не 

надавав, не підтримував, не збільшував та не поновлював фінансові гарантії в 

необхідному обсязі відповідно до розділу VI цих Правил.»; 

у пункті 1.7.2:  

підпункт 3 викласти в такій редакції: 

«3) у разі недостатності коштів на рахунку ескроу за результатами 

декадних або місячних звітів використовує фінансові гарантії, що надаються 

учасником ринку, для покриття його заборгованості перед АР;»; 

у підпункті 4 слова «використовує фінансові гарантії» замінити 

словами «у разі недостатності коштів на рахунку ескроу за результатами 

декадних або місячних звітів використовує фінансові гарантії»; 

в абзаці першому підпункту 6 пункту 1.7.5 слова «робочого дня» 

замінити словами «банківського дня після формування декадного або 

місячного звіту», а літери та знаки «П. І. Б.» замінити абревіатурою «ПІБ». 

 

2. У главі 2.3 розділу ІІ: 

 

1) абзац тринадцятий пункту 2.3.1 викласти в такій редакції: 

«Dtgr,d,z  –  сума залишку дебіторської заборгованості попередніх 

періодів з урахуванням різниці між необхідним обсягом коштів на рахунку 

ескроу відповідно до декадного(их) звіту(ів) та необхідним обсягом коштів 

на рахунку ескроу відповідно до місячного(их) звіту(ів);»; 
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2) у пункті 2.3.5 слово «Об» замінити словом «До».  

 

3. У пункті 4.13.1 глави 4.13 розділу ІV цифри та знак «5.23» замінити 

цифрами та знаком «5.22». 

 

4. У розділі V: 

 

1) підпункт 6 пункту 5.1.1 глави 5.1 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 7 – 9 вважати відповідно підпунктами 6 – 8;  

 

2) главу 5.7 виключити. 

У зв’язку з цим глави 5.8 – 5.30 вважати відповідно главами 5.7 – 5.29; 

 

3) у главі 5.11: 

у пункті 5.11.1 цифри, знаки та слово «5.14.5 глави 5.14» замінити 

цифрами, знаками та словом «5.13.5 глави 5.13»; 

у пункті 5.11.2 цифри, знаки та слово «5.14.6 глави 5.14» замінити 

цифрами, знаками та словом «5.13.6 глави 5.13»; 

у пункті 5.11.3 цифри та знак «5.14» замінити цифрами та знаком 

«5.13»; 

 

4) у главі 5.13: 

у пункті 5.13.5 цифри та знаки «5.14.4» замінити цифрами та знаками 

«5.13.3»; 

у пункті 5.13.6 цифри та знаки «5.14.6» замінити цифрами та знаками 

«5.13.5»; 

 

5) у пункті 5.15.2 глави 5.15 цифри, знаки та слово «5.13.3 глави 5.13» 

замінити цифрами, знаками та словами «5.12.3 глави 5.12»; 

 

6) у пункті 5.21.5 глави 5.21 цифри та знаки «5.19.4» замінити цифрами 

та знаками «5.18.4»; 

 

7) підпункт 4 пункту 5.22.1 глави 5.22 виключити;  

 

8) главу 5.26 виключити. 

У зв’язку з цим глави 5.27 – 5.29 вважати відповідно главами 5.26 – 

5.28; 

 

9) главу 5.27 викласти в такій редакції: 
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«5.27. Форма і зміст звітів 

 

5.27.1. Декадний звіт про розрахунки для всіх ППБ повинен містити 

інформацію про: 

 

1) Х-код ППБ; 

 

2) надану балансуючу електричну енергію на завантаження і на 

розвантаження для кожної одиниці надання послуг з балансування для 

кожного розрахункового періоду; 

 

3) ціни за продану та куповану ППБ балансуючу електричну енергію по 

кожному розрахунковому періоду; 

 

4) суму коштів до сплати ППБ за кожний розрахунковий період цієї 

декади; 

 

5) суму коштів до сплати АР за кожний розрахунковий період цієї 

декади; 

 

6) сальдовану величину коштів (списання або зарахування) на користь 

ППБ або АР за відповідну декаду місяця, яка має бути достатньою (якщо 

платником є ППБ) та вільною від інших зобов’язань на рахунку ескроу цього 

ППБ до формування місячного звіту про розрахунки. Зазначена величина 

коштів сальдується з поточною заборгованістю ППБ та/або АР у попередніх 

декадах відповідного місяця. 

  

5.27.2. Декадний звіт про розрахунки за небаланси для всіх СВБ 

повинен містити інформацію про: 

 

1) Х-код СВБ; 

 

2) обсяги небалансів балансуючої групи СВБ за розрахунковий період; 

 

3) ціни позитивних та негативних небалансів по кожному 

розрахунковому періоду; 

 

4) суму коштів до сплати СВБ за кожний розрахунковий період цієї 

декади; 
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5) суму коштів до сплати АР за кожний розрахунковий період цієї 

декади; 

 

6) сальдовану величину коштів (списання або зарахування) на користь 

СВБ або АР за відповідну декаду місяця, яка має бути достатньою та вільною 

від інших зобов’язань на рахунку ескроу цієї СВБ до формування місячного 

звіту про розрахунки. Зазначена величина коштів сальдується з поточною 

заборгованістю СВБ та/або АР у попередніх декадах відповідного місяця. 

 

5.27.3. Місячні звіти про розрахунки для всіх ППБ повинні містити 

інформацію про: 

 

1) Х-код ППБ; 

 

2) обсяг проданої балансуючої електричної енергії на завантаження та 

на розвантаження для кожної одиниці надання послуг з балансування по 

кожному розрахунковому періоду; 

 

3) ціни проданої та купленої ППБ балансуючої електричної енергії по 

кожному розрахунковому періоду; 

 

4) суму коштів до сплати ППБ за кожний розрахунковий період цього 

місяця; 

 

5) суму коштів до сплати АР за кожний розрахунковий період цього 

місяця; 

 

6) сальдований платіж (списання або зарахування), що повинен бути 

здійснений ППБ АР або АР ППБ за кожну декаду місяця; 

 

7) величину коштів сальдованого платежу (списання або зарахування), 

що має бути оплачена ППБ на користь АР або АР на користь ППБ за 

відповідний місяць. У разі оплати ППБ на користь АР така величина коштів 

має бути наявною та вільною від інших зобов’язань на рахунку ескроу цього 

ППБ для її перерахування на поточний рахунок зі спеціальним режимом 

використання ОСП. 

 

5.27.4. Місячні звіти про розрахунки для всіх СВБ повинні містити 

інформацію про: 

 

1) Х-код СВБ; 
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2) обсяги небалансів балансуючої групи СВБ за розрахунковий період; 

 

3) ціни позитивних та негативних небалансів по кожному 

розрахунковому періоду; 

 

4) суму коштів до сплати СВБ за кожний розрахунковий період цього 

місяця; 

 

5) суму коштів до сплати АР за кожний розрахунковий період цього 

місяця; 

 

6) величину коштів сальдованого платежу (списання або зарахування), 

що має бути оплачена СВБ на користь АР або АР на користь СВБ за 

відповідний місяць. У разі оплати СВБ на користь АР така величина коштів 

має бути наявною та вільною від інших зобов’язань на рахунку ескроу цієї 

СВБ для її перерахування на поточний рахунок зі спеціальним режимом 

використання ОСП.»; 

 

10) главу 5.28 виключити. 

 

5. У главі 6.1 розділу VІ: 

 

1) у  пункті 6.1.4 слова, абревіатуру, знаки та цифри «відповідно до 

зареєстрованих обсягів на РДД у строк, визначений пунктом 1.8.1 глави 1.8 

розділу I цих Правил,» виключити; 

 

2) у пункті 6.1.11: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«FGgr,d,z = (Wselgr,d,z ∙ K1gr,d,z ∙ K2gr,d,z +Wconsgr,d,z ∙ K3gr,d,z) ∙ Ngr ∙

midd-30
d (IMSPt)) + Dtgr,d,z − Ktgr,d,z,»; 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Ktgr,d,z – сума залишку кредиторської заборгованості.»; 

 

3) пункт 6.1.14 доповнити новим реченням такого змісту: «У разі 

невиконання цієї вимоги АР повідомляє про це відповідного учасника ринку, 

який у разі непоповнення величини фінансової гарантії до необхідного рівня 

набуває статусу «Переддефолтний».». 

 

6. У розділі VII: 
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1) пункт 7.2.1 глави 7.2 викласти в такій редакції: 

«7.2.1. АР на основі відповідного декадного звіту з розрахунків 

щодекади формує для ППБ через CУР звіт із зазначенням суми, що має бути 

сплачена ППБ за відповідну декаду, або із зазначенням суми, яка має бути 

сплачена АР за відповідну декаду. 

Після формування такого звіту ОСП перевіряє достатність вільних від 

інших зобов’язань коштів на рахунку ескроу цього ППБ.  

У разі недостатності величини вільних від інших зобов’язань коштів на 

рахунку ескроу ППБ відповідно до такого звіту учасник ринку зобов’язаний 

протягом двох банківських днів з дати формування декадного звіту здійснити 

поповнення рахунку ескроу для того, щоб сума на цьому рахунку була не 

менше суми відповідного звіту. 

У разі недостатності коштів  на рахунку ескроу ППБ після спливу двох 

банківських днів АР застосовує до учасника ринку дії, передбачені главою 

1.7 цих Правил.»; 

 

2) главу 7.3 викласти в такій редакції:  

«7.3. Виставлення рахунків за небаланси електричної енергії 

 

7.3.1. АР через CУР щодекади формує декадний звіт з розрахунків СВБ 

із зазначенням суми, що СВБ зобов’язана сплатити АР, або суми, що АР 

зобов’язаний сплатити СВБ за відповідну декаду через її небаланси 

електричної енергії протягом відповідного періоду. 

Після формування такого звіту ОСП перевіряє достатність вільних від 

інших зобов’язань коштів на рахунку ескроу цієї СВБ з урахуванням звітів за 

попередні неоплачені декади.  

У разі недостатності величини вільних від інших зобов’язань коштів на 

рахунку ескроу СВБ відповідно до такого звіту учасник ринку зобов’язаний 

протягом двох банківських днів з дати отримання повідомлення від АР про 

формування декадного звіту здійснити поповнення рахунку ескроу для того, 

щоб сума на цьому рахунку була не менше суми відповідного звіту. 

У разі недостатності коштів на рахунку ескроу СВБ після спливу двох 

банківських днів з дати отримання повідомлення від АР про формування 

декадного звіту АР застосовує до учасника ринку дії, передбачені главою 1.7 

цих Правил. 

 

7.3.2. Не пізніше 23:59 11 календарного дня місяця, наступного за 

розрахунковим, за допомогою СУР здійснюється формування місячного звіту 

про розрахунки для СВБ. Місячний звіт за відповідний розрахунковий місяць 

повинен містити інформацію про: 
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1) нарахування та списання за уточненими даними за розрахунковий 

місяць за всіма розрахунковими періодами; 

 

2) величину коштів сальдованого платежу (списання або зарахування), 

що має бути оплачена СВБ на користь АР або АР на користь СВБ за 

відповідний місяць і яка має бути достатньою та вільною від інших 

зобов’язань на рахунку ескроу такої СВБ для її перерахування на поточний 

рахунок зі спеціальним режимом використання ОСП. 

Після формування такого місячного звіту ОСП перевіряє достатність 

коштів на рахунку ескроу СВБ.  

У разі достатності коштів на рахунку ескроу СВБ відповідно до 

величини такого місячного звіту ОСП перераховує цю суму з рахунку ескроу 

СВБ на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ОСП. 

У разі недостатності величини коштів учасник ринку зобов’язаний 

протягом двох банківських днів з дати отримання повідомлення від АР про 

формування місячного звіту здійснити поповнення рахунку ескроу СВБ для 

того, щоб забезпечити в повному обсязі оплату відповідно до місячного звіту. 

У разі недостатності коштів після спливу двох банківських днів з дати 

отримання повідомлення від АР про формування місячного звіту АР 

застосовує до учасника ринку дії, передбачені главою 1.7 цих Правил. 

Акти купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання 

небалансів оформлюються не пізніше 23:59 13 числа місяця, наступного за 

розрахунковим, у порядку, встановленому главою 5 Типового договору про 

врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до цих 

Правил, на підставі сертифікованих даних комерційного обліку АКО, 

сформованих з урахуванням наданих ППКО АКО валідованих даних до 23:59 

09 числа місяця, наступного за розрахунковим m+1, з урахуванням вимог 

цього пункту. 

 

7.3.3. Не пізніше 23:59 11 календарного дня місяця, наступного за 

розрахунковим, за допомогою СУР здійснюється формування місячного звіту 

про розрахунки для ППБ. Місячний звіт за відповідний розрахунковий місяць 

повинен містити інформацію про:  

 

1) нарахування та списання за уточненими даними за розрахунковий 

місяць за всіма розрахунковими періодами; 

 

2) величину коштів сальдованого платежу (списання або зарахування), 

що має бути оплачена ППБ на користь АР або АР на користь ППБ за 

відповідний місяць і яка має бути достатньою та вільною від інших 
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зобов’язань на рахунку ескроу такого ППБ для її перерахування на поточний 

рахунок зі спеціальним режимом використання ОСП. 

Після формування такого місячного звіту ОСП перевіряє достатність 

коштів на рахунку ескроу  ППБ.  

У разі достатності коштів на рахунку ескроу ППБ відповідно до 

величини такого місячного звіту ОСП перераховує цю суму з рахунку ескроу 

ППБ на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ОСП. 

У разі недостатності величини коштів ППБ зобов’язаний протягом двох 

банківських днів з дати отримання повідомлення від АР про формування 

місячного звіту здійснити поповнення рахунку ескроу ППБ для того, щоб 

сума на рахунку ескроу ППБ була не менше суми відповідного звіту. 

У разі недостатності коштів після спливу двох банківських днів з дати 

отримання повідомлення від АР про формування місячного звіту АР 

застосовує до учасника ринку дії, передбачені главою 1.7 цих Правил. 

Акти купівлі-продажу балансуючої електричної енергії оформлюються 

не пізніше 23:59 13 числа місяця, наступного за розрахунковим, у порядку, 

встановленому главою 4 Типового договору про участь у балансуючому 

ринку, що є додатком 7 до цих Правил, на підставі сертифікованих даних 

комерційного обліку АКО, сформованих з урахуванням наданих ППКО АКО 

валідованих даних до 23:59 09 числа місяця, наступного за розрахунковим 

m+1, з урахуванням вимог цього пункту.»; 

 

3) у главі 7.5:  

у пункті 7.5.1 слова, абревіатури, знаки та цифри «по субрахунках   

UA-3 та UA-4» замінити словами, абревіатурою, знаком та цифрою «по 

субрахунку UA-3»; 

у пункті 7.5.2: 

у підпункті 3 цифри та знак «5.25» замінити цифрами та знаком «5.24»; 

у підпункті 4  цифри та знак «5.27» замінити цифрами та знаком «5.26»; 

підпункт 5 виключити.  

У зв’язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 5; 

 

4) главу 7.7 доповнити двома новими пунктами такого змісту: 

«7.7.5. Перерахування коштів учасника ринку з рахунку ескроу на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ОСП здійснюється 

на третій банківський день після формування місячного звіту в СУР. 

 

7.7.6. Учасник ринку має право на повернення вільних від зобов'язань 

коштів на рахунку ескроу учаснику ринку. 
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Повернення вільних від зобов’язань коштів з рахунку ескроу 

здійснюється ОСП протягом банківського дня, наступного за днем отримання 

ОСП від учасника ринку заяви про повернення коштів. 

Заява про повернення коштів складається учасником ринку в довільній 

формі із зазначенням суми коштів, яка потребує повернення, та 

направляється в електронному вигляді на електронну пошту ОСП, яка 

зазначена на офіційному вебсайті ОСП.». 

 

7. У пункті 5.9 глави 5 додатка 1 після слова «до» доповнити цифрами 

та знаком «23:59», а цифри «12» замінити цифрами «13». 

 

8. У пункті 4.4 глави 4 додатка 7 після слова «до» доповнити цифрами 

та знаком «23:59», а цифри «12» замінити цифрами «13». 

 

9. У пункті 4.3 глави 4 додатка 9 цифри та знак «5.21» замінити 

цифрами та знаком «5.20». 

 

10. Додаток 10 викласти в новій редакції, що додається. 

 

 

Директор Департаменту            Ю. Шамрелюк 

енергоринку  

 



 
 

Додаток 10  

до Правил ринку  

 

 

 

Правила врегулювання 

 

1. Якщо ППКО надасть АКО оновлені сертифіковані дані комерційного 

обліку учасника ринку після 23:59 09 числа місяця, наступного за 

розрахунковим, то будь-які розбіжності, виявлені після цього, 

врегульовуються між ОСП та СВБ, до балансуючої групи якої входить такий 

учасник ринку, згідно з цими Правилами. 

 

2. За умови відхилення скоригованих даних комерційного обліку 

більше ніж на 15 % від даних, наданих до 23:59 09 числа місяця,  наступного 

за розрахунковим, може бути здійснено врегулювання для всіх 

розрахункових періодів розрахункового місяця у період з дати надання АКО 

скорегованих даних комерційного обліку до останнього числа (включно) 

третього місяця після розрахункового місяця виключно в таких випадках: 

 

1) отримання судового рішення щодо перерахунку минулих періодів; 

 

2) ініціювання учасником ринку або АР суперечки; 

 

3) прийняття відповідного рішення НКРЕКП. 

Якщо за результатами судового рішення, прийняття рішення НКРЕКП,  

розгляду суперечки,  будуть виявлені суми, що підлягають поверненню або 

доплаті, учасники ринку та АР здійснюють відповідний перерахунок коштів. 

 

3. Будь-які події, описані в пункті 2 цих Правил врегулювання, на які 

звернули увагу ОСР, ОСП або АР через 3 місяці після місяця, за який 

здійснювались розрахунки, описані в розділі V Правил ринку, не повинні 

тягнути за собою обчислення врегулювання.  
 

 

 

 


