
Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про перегляд розміру фіксованого платежу за користування програмним 

забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-

продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, 

розрахованого АТ «Оператор ринку», на 2022 рік  

 

Відповідно до статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

та постанови НКРЕКП від 14 березня 2019 року № 308 «Про затвердження 

Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», НКРЕКП 

постановою від 17 листопада 2021 року № 2236 (зі змінами) погодила 

розраховані АТ «Оператор ринку» на 2022 рік фіксований платіж за 

користування програмним забезпеченням оператора ринку у розмірі 2 645,16 грн 

(без ПДВ) та тариф на здійснення операцій  купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку (далі – РДН/ВДР) у розмірі  

13,31 грн/МВт*год (без ПДВ). 

АТ «Оператор ринку» листами від 03 жовтня 2022 року  

№ 01/22-1372, від 02 листопада 2022 року № 01/22-1475 та від 09 листопада  

2022 року № 01/22-1510 надало до НКРЕКП на погодження розрахунок розміру 

фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора 

ринку на грудень 2022 року та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу 

на РДН/ВДР на листопад – грудень 2022 року. 

АТ «Оператор ринку» своїми листами поінформувало НКРЕКП, що 

внаслідок зростання обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР 

відносно планових показників, що враховані у діючому тарифі виникла 

необхідність скоригувати тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на 

РДН/ВДР на листопад – грудень 2022 року у бік зменшення. 

Разом з тим, у зв’язку з зменшенням кількості учасників на РДН/ВДР 

через військову агресію російської федерації на території України, а також через 

зростання курсу євро в АТ «Оператор ринку» виникла нестача коштів для 

розрахунку за договором з АТ «Сфера» за послуги з підтримки (обслуговування) 

та надання права на користування програмним забезпеченням оператора ринку. 

Тому виникла необхідність переглянути розмір фіксованого платежу за 

користування програмним забезпеченням оператора ринку на грудень 2022 року. 

Ураховуючи зазначене, за результатами проведених робочих зустрічей та з 

урахуванням наданих АТ «Оператор ринку» матеріалів, пропонується унести 

зміни до постанови НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2236, згідно з якими 

погодити розраховані АТ «Оператор ринку»: 

- фіксований платіж за користування програмним забезпеченням 

оператора ринку у розмірі 3 359,51 грн (без ПДВ); 

- тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР у розмірі 

8,89 грн/МВт*год (без ПДВ). 

 

 

Директор Департаменту енергоринку                       І. Сідоров 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
   

  _________ 

 

  __________________                                                              №__________ 
К и ї в  

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 17 листопада 2021 року 

№ 2236 

 

Відповідно до статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 «Про затвердження 

Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», ураховуючи 

лист АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» від 09 листопада 2022 року № 01-22/1510, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   
 

1. Внести до постановляючої частини постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 17 листопада 2021 року № 2236 «Про погодження АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 

фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора 

ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобовому ринку на 2022 рік» такі зміни: 
 

1) в абзаці другому цифри «2 645,16» замінити цифрами «3 359,51»; 
 

2) в абзаці третьому цифри «13,31» замінити цифрами «8,89».  
 

2. Ця постанова набирає чинності з 21 листопада 2022 року. 

 

 

Голова НКРЕКП                                  К. Ущаповський 


