
Обґрунтування до рішення НКРЕКП 

про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 

 

Ураховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення 

воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно до законів України «Про ринок 

електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ураховуючи 

протоколи нарад за участі представників Міністерства енергетики України та 

НКРЕКП, а також ураховуючи пропозиції учасників ринку електричної енергії, з 

метою стабілізації фінансового стану учасників ринку електричної енергії, 

НКРЕКП прийнято постанову від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення 

стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового 

стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» 

(далі – Постанова № 332). 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання  

17 грудня 2022 року, було внесено зміни до Постанови № 332, згідно з якими у  

торгові  дні d,  у  які  ОЕС  України  перебуває  у  надзвичайній  ситуації оператор 

ринку (далі – ОР) повинен: 

 здійснити  анулювання  результатів  торгів  на  РДН  та  ВДР  на  добу 

постачання, у якій ОЕС України перебуває в надзвичайній ситуації; 

повернути  учасникам  РДН/ВДР,  обсяги  купівлі  яких  було акцептовано  

за  результатами  торгів  на  РДН  та  ВДР,  що  були  анульовані,  суми коштів,  

що  визначається  як  добуток  акцептованого  обсягу  купівлі  на  РДН  та  ВДР та 

ціни відповідного акцептованого обсягу; 

не проводити торги на РДН; 

не проводити торги на ВДР починаючи з дня, у якому ОСП оголошено про 

настання  надзвичайної  ситуації  в  ОЕС  України,  та  до 23:00  першого  дня 

(включно),  після  оголошення  ОСП  про  припинення  надзвичайної  ситуації  в  

ОЕС України. 

Проте, відповідно до інформації АТ «Оператор ринку», наданої листом  

від 19.12.2022 № 01-31/1691, та яка була озвучена в.о. генерального директора 

АТ «Оператор ринку» на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого 

слухання 17.12.2022, у випадку здійснення виплат на рахунок учасника РДН/ВДР, 

що здійснив продаж електричної енергії, в день, що є наступним за днем 

постачання, АТ «Оператор ринку», за відсутності податкового кредиту, буде 

змушене залучати власні обігові кошти, у розмірі наявного дефіциту, для 

забезпечення своєчасної реєстрації своїх податкових зобов’язань та сплати 

податку, що не передбачені структурою тарифу на здійснення операцій з купівлі-

продажу на РДН/ВДР. 

З огляду на зазначене, з метою забезпечення можливості здійснення 

своєчасних та повних розрахунків АТ «Оператор ринку» з учасниками РДН/ВДР, 

а також забезпечення паритетних умов під час реєстрації податкових зобов’язань 

та сплати податку усіма учасниками ринку, пропонується до розгляду та 

прийняття проєкт рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Постанови № 332. 

 

Директор  

Департаменту енергоринку                        Ілля Сідоров 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

_________________                                 Київ                              № _______________ 

 

 

Про внесення змін до  

постанови НКРЕКП від  

25 лютого 2022 року № 332 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно 

до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 

2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 

року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року № 757/2022, ураховуючи лист  

АТ «Оператор ринку» від 19 грудня 2022 року № 01-31/1691, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого  

2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку 

електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної 

енергії на період дії в Україні воєнного стану» такі зміни: 

 

1) підпункт 22 пункту 1 викласти в такій редакції:  

«22) ОР надавати уповноваженому банку платіжні вимоги на платіжні 

доручення на переказ: 

 

1) з рахунку ескроу учасника РДН/ВДР на поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання ОР сум коштів, визначених як зобов’язання учасника 

РДН/ВДР з оплати за куплену електричну енергію на торгах: 



на РДН – до 15:00 календарного дня, що є наступним днем за добою 

постачання; 

на ВДР – до 15:00 календарного дня, що є третім календарним днем за 

добою постачання; 

 

2) з поточного рахунка із спеціальним режимом використання ОР на 

поточний рахунок учасника РДН/ВДР або поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання електропостачальника сум коштів, визначених як 

зобов’язання ОР з оплати за продану електричну енергію на торгах: 

на РДН – до 15:45 календарного дня, що є наступним днем за добою 

постачання; 

на ВДР – до 15:45 календарного дня, що є третім календарним днем за 

добою постачання.»; 

 

2) абзац третій підпункту 2 пункту 2 доповнити словами та знаками «на 

відповідний рахунок ескроу учасника РДН/ВДР, з якого було здійснено списання 

суми коштів за результатами торгів на РДН та ВДР». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


