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ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП
«Про припинення розгляду спору у зв’язку з усуненням ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ» порушення законодавства у процесі врегулювання спору»
(стосовно спору між Державним підприємством «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ» в особі відокремленого підрозділу
«Енергоатом – Трейдінг» та ПРАТ НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), відповідно до Порядку
врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156 (далі – Порядок), здійснено
розгляд спору між ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА
АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» в особі
відокремленого підрозділу «ЕНЕРГОАТОМ-ТРЕЙДІНГ» (далі – ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ») (код ЄДРПОУ 42041573, ІПН 245846626653 (код філії 18)) та
ПРАТ НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227).
Під час врегулювання спору НКРЕКП розглянула заяву ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ» про досудове врегулювання спору від 05 серпня 2020 року
№ 50-08/1187 (далі – Заява), якою оскаржуються обсяги послуги з передачі
електричної енергії (далі – Послуга) за лютий 2020 року за Договором про надання
послуг з передачі електричної енергії від 01 січня 2019 року
№ 0063-02024/13-150-08-19-00021 (далі – Договір), укладеним з ПРАТ НЕК
«УКРЕНЕРГО».
Відповідно до процедури, визначеної Порядком, Департаментом із
регулювання відносин у сфері енергетики опрацьовано вищезазначену Заяву,
здійснено попередній аналіз копій документів, пояснень та іншої інформації,
необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору,
які подали ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та ПРАТ НЕК «УКРЕНЕРГО».
Відповідно до Заяви ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» не погоджується з
обсягами Послуги, які вказані в акті приймання-передачі Послуги від 29 лютого
2020 року по спірних точках комерційного обліку, по яких відбір електричної
енергії відбувається з мереж операторів систем розподілу, згідно з додатком до
Заяви, та відповідно не здійснює оплату за ці обсяги відповідно до умов Договору.
В процесі аналізу Заяви ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НКРЕКП попередньо
установлено, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» порушено Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі –
Ліцензійні умови), та не дотримано вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:
підпунктів 15 та 34 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо зобов’язання
укладення договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку
електричної енергії, та виконання умов цих договорів, своєчасної та в повному

обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за
послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
пункту 1.2 глави 1 розділу XI Кодексу системи передачі, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Кодекс), щодо
надання послуг з передачі електричної енергії на договірних засадах на основі
типових договорів згідно з порядком, визначеним цим Кодексом;
пункту 4.1 глави 4 та пункту 5.5 глави 5 Типового договору про надання
послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу, у частині
використання для розрахунку за Договором фактичного обсягу Послуги.
Разом з цим, під час розгляду спору ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
повідомило НКРЕКП листом від 29 вересня 2020 року № 50-07/1589 щодо
підписання акта коригування від 23 вересня 2020 року до акта від 29 лютого 2020
року приймання-передачі (далі – Акт коригування) Послуги, цим самим
врегулювавши спірні питання, порушені у Заяві, та листом від 30 вересня
2020 року № 50-07/1593 щодо здійснення оплати за Послугу, надану у лютому, у
повному обсязі згідно з Актом коригування, надавши при цьому копії платіжних
документів.
ПРАТ НЕК «УКРЕНЕРГО» на запит НКРЕКП від 02 жовтня 2020 року
№ 10362/17.2/7-20, листом від 08 жовтня 2020 року № 01/36672 підтвердило
погодження ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» обсягів Послуги, наданої у лютому 2020
року, шляхом підписання Акта коригування та здійснення повної оплати за
послуги з передачі електричної енергії, надані у лютому 2020 року, в обсягах
відповідно до Акта коригування та суті спору, викладеної у Заяві.
Таким чином, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у процесі врегулювання спору
самостійно усунуто порушення Ліцензійних умов та вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, шляхом
врегулювання спірних питань, порушених у Заяві.
З огляду на зазначене, НКРЕКП було розроблено проєкт постанови «Про
припинення розгляду спору у зв’язку з усуненням ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
порушення законодавства у процесі врегулювання спору» (далі – Проєкт
постанови).
Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про
прийняття постанови «Про припинення розгляду спору у зв’язку з усуненням ДП
«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» порушення законодавства у процесі врегулювання спору» .
Проєкт постанови «Про припинення розгляду спору у зв’язку з усуненням ДП
«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» додається.
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законодавства у процесі врегулювання
спору
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), відповідно до Порядку
врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156 здійснено
розгляд спору між ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА
АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» в особі
відокремленого підрозділу «ЕНЕРГОАТОМ-ТРЕЙДІНГ» (далі – ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ») (код ЄДРПОУ 42041573, ІПН 245846626653 (код філії 18))
та ПРАТ НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227).
За результатами попереднього розгляду спору ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ» НКРЕКП установлено, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП
від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), та не дотримано
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, а саме:
підпунктів 15 та 34 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо
зобов’язання укладення договорів, які є обов’язковими для здійснення
діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів,
своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку
електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
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пункту 1.2 глави 1 розділу XI Кодексу системи передачі, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Кодекс), щодо
надання послуг з передачі електричної енергії на договірних засадах на основі
типових договорів згідно з порядком, визначеним цим Кодексом;
пункту 4.1 глави 4 та пункту 5.5 глави 5 Типового договору про надання
послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу, у частині
використання для розрахунку за Договором фактичного обсягу Послуги.
Під час розгляду спору ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» повідомило
НКРЕКП листом від 29 вересня 2020 року № 50-07/1589 щодо врегулювання
спірного питання, порушеного в Заяві, шляхом підписання акта коригування від
23 вересня 2020 року до акта від 29 лютого 2020 року приймання-передачі
(далі – Акт коригування) та листом від 30 вересня 2020 року № 50-07/1593
щодо здійснення оплати за Послугу, надану у лютому, у повному обсязі згідно з
Актом коригування з наданням копій платіжних документів.
ПРАТ НЕК «УКРЕНЕРГО» у відповідь на запит НКРЕКП від 02 жовтня
2020 року № 10362/17.2/7-20 листом від 08 жовтня 2020 року № 01/36672
підтвердило погодження ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» обсягів Послуги,
наданої у лютому 2020 року, шляхом підписання Акта коригування та
здійснення повної оплати за послуги з передачі електричної енергії, надані у
лютому 2020 року, в обсягах відповідно до Акта коригування.
Таким чином, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» самостійно усунуто
порушення Ліцензійних умов та вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, у процесі врегулювання
спору.
Відповідно до статей 17 та 21 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
05 лютого 2019 року № 156, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Припинити розгляд спору між ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
(код ЄДРПОУ 42041573, ІПН 245846626653 (код філії 18)) та ПРАТ НЕК
«УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) у зв’язку з усуненням ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ» виявлених порушень законодавства у процесі врегулювання
спору.
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