
 

Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про погодження розміру фіксованого платежу за користування програмним 

забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-

продажу на РДН/ВДР на 2023 рік 

 

Відповідно до частини шостої статті 51 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» фінансування діяльності оператора ринку здійснюється за 

рахунок учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку 

відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. 

Порядок розрахунку вартості послуг оператора ринку та порядок оплати таких 

послуг визначаються правилами ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобового ринку. 

Так, Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, 

затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2019 року № 308  

(далі – Правила РДН/ВДР), визначено, що вартість послуг оператора ринку  

(далі – ОР), які надаються на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового 

ринку (далі – РДН/ВДР), складається із: 

1) фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням 

оператора ринку; 

2) платежу за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР. 

Разом з цим, Правилами РДН/ВДР передбачено, що ОР розраховує та 

погоджує з Регулятором розміри фіксованого платежу за користування 

програмним забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій 

купівлі-продажу на РДН/ВДР відповідно до Порядку розрахунку розміру 

фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора 

ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР, що є 

додатком 9 до цих Правил РДН/ВДР, та оприлюднює їх на власному вебсайті. 

Ураховуючи зазначене, АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» листами від  

03 листопада 2022 року № 01-22/1483, від 03 грудня 2022 року № 01-22/1602 та 

від 12 грудня 2022 року № 01-13/1639 надало до НКРЕКП на розгляд та 

погодження розрахунок фіксованого платежу за користування програмним 

забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-

продажу на РДН/ВДР, у тому числі обґрунтовуючі матеріали щодо прогнозних 

операційних витрат АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» на 2023 рік.  

З огляду на викладене вище, за результатами опрацювання наданих 

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» матеріалів, пропонується: 

погодити розраховані АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» на 2023 рік: 

- фіксований платіж за користування програмним забезпеченням оператора 

ринку у розмірі 3 831,66 грн (без ПДВ); 

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

7,61 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  
   

  _________ 

 

  __________________                                 Київ                         №__________ 

 

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 2023 рік 

 

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 

звернення АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» від 03 листопада 2022 року № 01-22/1483, 

від 03 грудня 2022 року № 01-22/1602 та від 12 грудня 2022 року № 01-13/1639, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:   

 

Погодити розраховані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР 

РИНКУ» на 2023 рік: 

фіксований платіж за користування програмним забезпеченням оператора 

ринку в розмірі 3 831,66 грн (без ПДВ); 

тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку в розмірі 7,61 грн/МВт*год (без ПДВ). 

 
 

Голова НКРЕКП                          К. Ущаповський 





 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


