
Обґрунтування про схвалення проєкту рішення НКРЕКП, що 

має ознаки регуляторного акта,  – постанови НКРЕКП  

«Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» 

 

Положеннями статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) визначено, що покупці електричної енергії, які купують 

електричну енергію в електропостачальників, вносять плату за отриману 

електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання електропостачальника в одному з уповноважених банків.  

Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальника перераховуються згідно з алгоритмом, який 

встановлюється Регулятором. 

Положеннями пункту 2.4 глави 2 Порядку розподілу коштів з поточних 

рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 18.06.2019 № 1041 (далі – Порядок 

розподілу коштів), передбачено, що уповноважені банки кожного банківського 

дня о 12:00 та 16:00 здійснюють перерахування всіх коштів з поточних рахунків 

із спеціальним режимом використання електропостачальників відповідно до 

встановленого НКРЕКП алгоритму розподілу коштів. 

Постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1246 «Про алгоритм розподілу 

коштів» (далі – Алгоритм розподілу коштів) установлено алгоритм розподілу 

коштів для електропостачальників, відповідно до якого кожного банківського 

дня о 12:00 та 16:00 уповноважені банки перераховують кошти з поточних 

рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників з 

урахуванням довідок оператора системи передачі. Так, кошти, що надійшли на 

поточний рахунок із спеціальним режимом використання 

електропостачальника, у якого за довідкою оператора системи передачі наявна 

заборгованість з оплати вартості його небалансів електричної енергії, 

перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання 

оператора системи передачі в обсязі суми заборгованості, зазначеної в довідці.  

Пунктом 14.1.266 статті 14 розділу І Податкового кодексу України (у 

редакції, що діє з 08.02.2023), визначено касовий метод для цілей 

оподаткування як метод податкового обліку, за яким дата виникнення 

податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів 

на рахунки платника податку, відкриті в установах банків та/або в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника 

податків або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених 

(або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата віднесення сум 

податку до податкового кредиту визначається як дата списання коштів з 

рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та/або в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з 

каси платника податків або дата надання інших видів компенсацій вартості 

поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг). 

За інформацією наданою ДПЗД «Укрінтеренерго» листом від 23.01.2023 

№44/04-83 операційний час органів казначейства в останні робочі дні місяця 

може бути подовжено. Для прикладу, останній робочий день органів 

казначейства у 2022 році було продовжено до 19:30. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%96%D0%B7+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%96%D0%B7+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC#w2_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%96%D0%B7+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC#w3_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4#w2_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4#w2_3
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Так, у електропостачальників, споживачі яких оплачують за спожиту 

електроенергії з рахунків, відкритих в органах казначейства, різниця у часі 

завершення роботи органів казначейства та часу розподілу коштів 

уповноваженим банком призводить до накопичення нерозподілених коштів на 

поточних рахунках із спеціальним режимом використання на останній день 

розрахункового періоду (місяця). Тобто віднесення сум податку з цих коштів до 

податкового кредиту розрахункового періоду не відбувається. Це в свою чергу 

може призводити до виникнення штучного податкового зобов’язання 

електропостачальника, до якого застосовується касовий метод для цілей 

оподаткування. 

У зв’язку із зазначеним ДПЗД «Укрінтеренерго» запропоновано внести 

зміни до Алгоритму розподілу коштів у частині передбачення додаткового 

розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальників в останній день місяця о 18:00. 

Ураховуючи пропозиції ДПЗД «Укрінтеренерго», з метою запобігання 

виникнення штучних податкових зобов’язань електропостачальників 

Департаментом енергоринку розроблено проєкт постанови «Про внесення змін 

до деяких постанов НКРЕКП», що має ознаки регуляторного акта (далі – 

Проєкт постанови). Проєкт постанови передбачає внесення змін до Порядку 

розподілу коштів та Алгоритму розподілу коштів у частині забезпечення 

третього розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання електропостачальників в останній банківський день місяця, а 

також приведення положень Порядку розподілу коштів у відповідність до 

чинної редакції Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 № 307. 

 

Враховуючи викладене, Департаментом енергоринку пропонується:  

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких 

постанов НКРЕКП», що має ознаки регуляторного акту. 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких 

постанов НКРЕКП», що має ознаки регуляторного акту, разом із матеріалами, 

що обґрунтовують необхідність прийняття таких рішень, та аналізом їхнього 

впливу на офіційному вебсайті НКРЕКП (http://nerc.gov.ua) з метою одержання 

зауважень і пропозицій. 

      

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку              І. Сідоров 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
      

 

_____________                                                                      № ________________ 
Київ 

 

Про внесення змін до деяких 

постанов НКРЕКП 

 

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. Унести до глави 2 Порядку розподілу коштів з поточних рахунків 

із спеціальним режимом використання електропостачальників, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 червня 2019 

року № 1041, такі зміни: 

 

1) у пунктах 2.1 та 2.2 слова «банківського» та «та НКРЕКП» 

виключити; 

 

2) пункт 2.4 після цифр та знаку «16:00» доповнити знаками, 

словами та цифрами «, а в останній банківський день місяця о 12:00,  16:00 та 

18:00,». 

 

2. Абзац перший пункту 1 постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 27 червня 2019 року № 1246 «Про алгоритм розподілу коштів» після цифр 

та знаку «16:00» доповнити знаками, словами та цифрами «, а в останній 

банківський день місяця о 12:00,  16:00 та 18:00,». 

УТОЧНЕННЯТ ПРОЄКТ 



3. 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  


