
Обґрунтування 

про схвалення проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного 

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

добу наперед» та внутрішньодобового ринку» 

 

Згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон про ринок) основні умови діяльності учасників ринку 

електричної енергії та взаємовідносин між ними визначаються нормативно-

правовими актами, що регулюють впровадження цього Закону, зокрема 

правилами ринку та правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового 

ринку. 

Згідно з положеннями частини третьої статті 6 Закону про ринок та частини 

першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до 

повноважень Регулятора належить затвердження правил ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобового ринку, які розробляються і адмініструються оператором 

ринку (далі – ОР). 

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» (далі – Товариство) листом від 27.12.2022  

№ 01-42/1719 звернулось до Регулятора з пропозицією щодо внесення змін до 

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

постановою НКРЕКП від 14.03.2022 № 308 (далі – Правила РДН/ВДР), з метою 

врегулювання питання відсутності у Товариства обігових коштів для 

забезпечення своєчасної реєстрації податкових накладних на ринку «на добу 

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

нереєстрації або несвоєчасної реєстрації учасником РДН/ВДР податкових 

накладних за операціями з продажу електричної енергії на РДН та/або ВДР, 

включаючи блокування їх органом, що здійснює контроль за дотриманням вимог 

податкового законодавства (далі – пропозиції Товариства). 

Разом з цим, Товариство у своєму листі зазначило, що у зв’язку з 

неодноразовими випадками порушення учасниками ринку обов’язку та термінів 

щодо реєстрації податкових накладних Товариство недоотримує податковий 

кредит та зобов’язане сплачувати до бюджету на електронний рахунок системи 

електронного адміністрування податку на додану вартість недоотриману суму 

податкового кредиту за рахунок власних обігових коштів, що не передбачено 

структурою діючого тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та 

ВДР. 

Слід зазначити, що дане питання вже опрацьовувалось на відкритому 

обговоренні схваленого 28 липня 2021 року проєкту постанови НКРЕКП «Про 

затвердження Змін до Правил РДН/ВДР» (далі – Проєкт рішення), яке відбулось 7 

та 11 жовтня 2021 року. За результатами обговорення Товариству було доручено 

опрацювати питання внесення змін до розрахунку тарифу на здійснення операцій 

купівлі-продажу на РДН/ВДР, зокрема, у частині суми коригування річного 

прогнозного доходу. 

З огляду на викладене, Департаментом енергоринку було доопрацьовано 

надані Товариством пропозиції та розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про 

затвердження Змін до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового 

ринку», яким передбачено внесення змін до Правил ринку РДН/ВДР, а саме 



внесення змін до Порядку розрахунку розміру фіксованого платежу за 

користування програмним забезпеченням ОР та тарифу на здійснення операцій 

купівлі-продажу на РДН/ВДР, що є додатком 9 до Правил РДН/ВДР, у частині 

створення Товариством цільового фонду для забезпечення своєчасного виконання 

його податкових зобов’язань. 

Ураховуючи зазначене, Департаментом енергоринку пропонується:  

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил 

ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку», що має ознаки 

регуляторного акта. 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 

Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового 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             Ілля СІДОРОВ 
 

 



 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
      

 

_____________                                                                      № ________________ 
Київ 

 

 

Про затвердження Змін  

до Правил ринку «на добу наперед»  

та внутрішньодобового 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 «на добу наперед» та 

внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

14 березня 2018 року № 308, 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

ПРОЄКТ 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

____________ №________ 

  

Зміни до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку 

 

У додатку 9:   

 

1) главу 1 доповнити новим пунктом такого змісту: 

«1.5. ОР забезпечує створення цільового фонду для своєчасного 

виконання податкових зобов’язань ОР (далі – цільовий фонд ОР). 

Використання коштів цільового фонду ОР здійснюється з урахуванням 

положень цього Порядку. 

Розмір обов’язкового відрахування на поповнення цільового фонду ОР 

є складовою тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР. 

Граничний розмір цільового фонду ОР визначається на рівні 

максимальної місячної втрати податкового кредиту ОР за останні 36 місяців, 

що передували розрахунку тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на 

РДН та ВДР, спричинену порушенням учасниками РДН/ВДР податкового 

законодавства при реєстрації податкових накладних.»; 

 

2) у главі 3: 

у пункті 3.3: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«D = Pk– KB–DD − OF + NP + VP + PP (тис. грн),»; 

після абзацу двадцять сьомого доповнити новим абзацом двадцять 

восьмим такого змісту: 

«OF – обсяг коштів, надлишково перерахованих до цільового фонду 

ОР, що визначається як різниця між обсягом коштів, наявних у цільовому 

фонді ОР, та граничним розміром цільового фонду ОР, тис. грн;». 
У зв’язку з цим абзаци двадцять восьмий – тридцятий вважати 

відповідно абзацами двадцять девʼятим – тридцять першим; 

абзац двадцять дев’ятий замінити п’ятьма новими абзацами такого 

змісту:  

«NP – прибуток ОР, що спрямовується на розвиток підприємства та на 

поповнення цільового фонду ОР (у разі необхідності). 

До досягнення граничного розміру цільового фонду ОР розмір NP 
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складає 10% від Pk та спрямовується: 

на розвиток підприємства – у розмірі 50 % від NP; 

на поповнення цільового фонду ОР – у розмірі 50 % від NP.  

У випадку досягнення граничного розміру цільового фонду ОР – розмір 

NP складає 5% від Pk та спрямовується на розвиток підприємства у повному 

обсязі;». 

У зв’язку з цим абзаци тридцятий та тридцять перший вважати 

відповідно абзацами тридцять четвертим та тридцять п’ятим; 

пункт 3.6 викласти в такій редакції: 

«3.6. ОР для погодження розрахунку граничного розміру цільового 

фонду ОР, фіксованого платежу та тарифу на здійснення операцій купівлі-

продажу на РДН та ВДР надає такий розрахунок Регулятору у друкованій 

формі в одному примірнику та електронній формі разом з документами, що 

використовувалися під час його підготовки.»; 

 

3) у главі 4: 

пункт 4.1 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«3) формування цільового фонду ОР.»; 

пункт 4.2 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«4) сум надходження до цільового фонду ОР (із зазначенням джерел) 

та відрахувань з цільового фонду ОР.»;  

доповнити двома новими пунктами такого змісту: 

«4.6. ОР використовує кошти з цільового фонду ОР на поповнення 

рахунку ОР в системі електронного адміністрування податку на додану 

вартість, задля забезпечення реєстрації ОР податкових накладних внаслідок 

нереєстрації, несвоєчасної реєстрації учасником РДН/ВДР податкових 

накладних за операціями з продажу електричної енергії на РДН та/або ВДР, 

розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових накладних, або 

складання їх з порушеннями податкового законодавства України, включаючи 

блокування їх органом, що здійснює контроль за дотриманням вимог 

податкового законодавства, що призводять до втрати податкового кредиту ОР. 

 

4.7. Обсяг коштів, надлишково перерахованих до цільового фонду ОР, 

в тому числі у разі зменшення граничного розміру цільового фонду ОР, 

враховуються при розрахунку тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу 

на РДН та ВДР.». 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                                  І. Сідоров 


