
Обґрунтування 

до рішення НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 06 травня 2022 року № 458»  

 

Пунктом 3.6.7 глави 3.6 розділу IІІ Правил ринку, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), 

передбачено, що ненадання або надання не в повному обсязі допоміжних 

послуг постачальником допоміжних послуг (далі – ПДП) тягне за собою 

нарахування плати за невідповідність, що визначається відповідно до цих 

Правил. 

Розрахунок плати за невідповідність здійснюється адміністратором 

розрахунків для ПДП згідно з пунктом 5.22.1 глави 5.22 розділу V Правил 

ринку, який відповідно до постанови НКРЕКП від 06 травня 2022 року № 458 

(далі – Постанова № 458) було викладено в новій редакції.  

Також положеннями Постанови № 458, ураховуючи лист 

НЕК «Укренерго» від 04 травня 2022 року № 01/17315 щодо відтермінування 

набрання чинності визначеними пунктами Правил ринку з метою вчасного 

впровадження передбачених змін у системі управління ринком, датою 

набрання чинності пунктом 5.22.1 глави 5.22 розділу V Правил ринку 

визначено 01 липня 2022 року.  

Внаслідок допущеної технічної помилки в тексті Постанови № 458 

було частково не враховано відтермінування набрання чинності 

пунктом 5.22.1 глави 5.22 розділу V Правил ринку, а саме не враховано 

останній абзац пункту.  

З огляду на викладене, зважаючи на необхідність виправлення 

зазначеної помилки, а також редакційного коригування тексту постанови, 

Департамент енергоринку виносить на розгляд НКРЕКП питання щодо 

прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 06 травня 2022 року № 458». 

 

 

Директор Департаменту енергоринку      Ю. Шамрелюк 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

      

_____________                                                                № __________ 

Київ 

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 06 травня 2022 року  

№ 458 

 

 

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: 

 

Внести до пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

06 травня 2022 року № 458 «Про затвердження Змін до Правил ринку» такі 

зміни: 

 

1) абзац другий після слова та цифри «пункту 2» доповнити словом 

«Змін»; 

 

2) в абзаці четвертому: 

слово «чотирнадцятого» замінити словом «п’ятнадцятого»; 

після слова та цифри «пункту 5» доповнити словом «Змін».   

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 
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