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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» 

та проєкту розпорядження «Про усунення порушень ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 1678 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 30 січня 2023 року № 96, НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»  (код 

ЄДРПОУ 24584661) (далі – ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», Товариство) вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 

27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період 

діяльності з 01 січня 2022 року по 05 лютого 2023 року, за результатами якої складено Акт 

позапланової невиїзної перевірки від 15 лютого 2023 року № 106 (далі – Акт перевірки № 106). 
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства 

у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 

2018 року № 428, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат повідомляється 

рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про результати 

позапланової невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів 

з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня 

отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 

Акт № 106 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області 

21 лютого 2023 року рекомендованим листом № 0312719669958, який відповідно до інформації 

щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному сайті АТ 

«УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 23 лютого 2023 року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

У строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки (граничний 

термін 03 березня 2023 року) ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» не надало до НКРЕКП письмові 

пояснення до Акта перевірки №106. 
 

Так, Актом перевірки № 106 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№ п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) 

 

 

пункту 2 частини четвертої 

статті 30 Закону 
 

 

пункту 10 частини четвертої 

статті 30 Закону 

виробники зобов’язані. 

щодо обов’язку виробника дотримуватися ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії, інших нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

 

щодо обов’язку виробника укладати договори, які є 

обов’язковими для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови цих договорів; 

 

щодо обов’язку виробника сплачувати своєчасно та в 

повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку 



2 

 

 

 

 

частини першої статті 75 Закону 
 

 

 

 

 

 

 

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу 

VII Правил ринку, 

затверджених постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 307 (далі – Правила 

ринку) 

 

пункту 4.1 глави 4 Типового 

договору про участь у 

балансуючому ринку, який є 

Додатком 7 до Правил ринку, 

 

підпункту 14 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

підпункту 33 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку 

електричної енергії; 
 

якою встановлено, що що розрахунки за електричну 

енергію та послуги, що надаються на ринку електричної 

енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в 

грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу 

(неттінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами 

ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку; 

 

яким встановлено, що оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський 

рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з 

дати направлення платіжного документа; 

 

 

 

яким встановлено, що виставлення рахунків та оплата 

платежів здійснюються відповідно до процедур та у 

строки, визначені Правилами ринку; 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата при провадженні 

ліцензованої діяльності укласти договори, які є 

обов’язковими для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови цих договорів; 

 

щодо обов’язку ліцензіата своєчасно та в повному 

обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на 

ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються 

на ринку електричної енергії. 

До НКРЕКП надійшли листи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО», 

ОСП) від 23.08.2022 № 01/36030, від 30.11.2022 № 01/53116 та від 05.12.2022 № 01/53883 щодо 

заборгованості ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за договорами про надання послуг з передачі 

електричної енергії, з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, та по договору 

про участь у балансуючому ринку. 

Відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 23.08.2022 № 01/36030, за оперативною 

інформацією станом на 05.08.2022 заборгованість ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за договором про 

надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становить 

1 653 691,16 тис. грн (з ПДВ). 

Відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 30.11.2022 № 01/53116, за оперативною 

інформацією станом на 29.11.2022 заборгованість ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за договором про 

участь у балансуючому ринку становить 429 473 762,21 грн (з ПДВ),  за договором про надання 

послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління – 1 983,97 млн грн (з ПДВ). 

НЕК «УКРЕНЕРГО» додатково листом від 30.12.2022 № 01/59328 повідомило, що згідно з 

даними бухгалтерського обліку станом на 09.12.2022 заборгованість ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»  

перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про участь у балансуючому ринку становить 

1 092 819,11  тис. грн (з ПДВ) та надало копії підтвердних документів. 
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Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» укладено договір про надання 

послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 27.06.2019 № 0063-

03011/77-003-08-19-10074 (далі - Договір № 0063-03011/77-003-08-19-10074). 

Комісією з перевірки проаналізовано надані НЕК «УКРЕНЕРГО» листами від 23.08.2022 

№01/36030, від 21.09.2022 №01/41486, від 01.11.2022 №01/48264, від 30.11.2022 №01/53116, від 

05.12.2022 №01/53883 з додатками до них первинні документи щодо розрахунків ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» за договором про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технічного) 

управління, а саме акти приймання-передачі за послуги з передачі електричної енергії, акти 

корегування до актів приймання-передачі, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, згідно з якими 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» отримано послугу з диспетчерського (оперативно-технічного) 

управління від НЕК «УКРЕНЕРГО» за період січень - листопад 2022  року (станом на 29.11.2022) 

на суму 3 781 889,92 тис. грн (з ПДВ), з яких Ліцензіатом було сплачено 2 560 072,15 тис. грн (з 

ПДВ).  

Загальна заборгованість за послугу з диспетчерського (оперативно-технічного) управління 

станом на 29.11.2022 складає 1 983 977,17 тис. грн (з ПДВ), в. т.ч. за січень – листопад 2022 року 

1 983 350,08 тис. грн (з ПДВ), рівень сплати у січні-листопаді 2022 року за послугу з 

диспетчерського (оперативно-технічного) управління склав 67,69%. 

Комісією з проведення перевірки на основі даних, наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» на запити 

НКРЕКП, а також відображених НЕК «УКРЕНЕРГО» у формі звітності № 16-НКРЕКП-

моніторинг-передача (місячна) «Звіт про рівень розрахунків», яка затверджена постановою 

НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (далі – форма звітності № 16 НКРЕКП-моніторинг-передача), 

здійснено аналіз стану заборгованості Товариства перед оператором системи передачі за послуги  

з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом січня – листопада 2022 року. 

Відповідно до пункту 3.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16-НКРЕКП-

моніторинг-передача, інформація щодо заборгованості за послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління зазначається станом на 20-те число місяця, наступного за звітним. 

 

Відповідно до даних форми звітності № 16-НКРЕКП-моніторинг-передача, яка була подана 

НЕК «УКРЕНЕРГО» до НКРЕКП, загальна сума заборгованості ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» перед 

НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, 

наданих протягом січня – вересня 2022 року, станом на 20.12.2022 складає 1 875 954,25 тис. грн (без 

ПДВ). 
 

Довідково комісія з перевірки зазначає, що станом на 20.01.2023 заборгованість складає  

2 156 210,02 тис. грн (без ПДВ). 

 

Відповідно до листа Повідомлення про приєднання до договору про участь у балансуючому 

ринку ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» приєднано до умов договору про участь у балансуючому 

ринку та долучено до реєстру постачальників послуг з балансування (дата акцептування 

Договору 02.03.2020). 

Комісією з перевірки за результатами опрацювання матеріалів, наданих 

НЕК «УКРЕНЕРГО» до НКРЕКП листами від 30.11.2022 №01/53116, від 05.12.2022 №01/53883, 

від 30.12.2022 №01/59328, а саме актів купівлі-продажу балансуючої електричної енергії, 

оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків за період січень – листопад 

2022  року встановлено, що за даними Актів купівлі-продажу балансуючої електричної енергії, 

протягом січня– листопада 2022 року обсяг закупівлі електричної енергії склав 

1 072 920,250  МВт∙год на загальну суму 1 916 469,44 тис. грн (з ПДВ). ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» здійснено оплату за отриману електричну енергію на загальну суму 

106 743,17 тис. грн (з ПДВ).  

Крім того, відповідно бухгалтерських документів, наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» листом 

від 30.12.2022 №01/59328, протягом січня – листопада 2022 року здійснено зарахування 

зустрічних однорідних вимог на загальну суму 575 379,93 тис. грн (з ПДВ). 
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Згідно з актом звірки взаємних розрахунків, підписаного між ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

та НЕК «УКРЕНЕРГО», станом на 30.11.2022 заборгованість ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» перед 

НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про участь у балансуючому ринку від 02.03.2020 № 0063-04012 

за січень – листопад 2022 року застановить 1 234 904,80 тис. грн (з ПДВ). 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до даних форми звітності № 16-НКРЕКП-

моніторинг-передача, яка була подана НЕК «УКРЕНЕРГО» до НКРЕКП, загальна сума 

заборгованості ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за балансуючу електричну 

енергію, придбану протягом січня – листопада 2022 року, станом на 20.12.2022 складає 

258 467,42 тис. грн (без ПДВ). 
 

Довідково комісія з перевірки зазначає, що станом на 20.01.2023 заборгованість складає  

474 325,81 тис. грн (без ПДВ). 
 

 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

 

1) постанову, якою: 
 

Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії. 
 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) у строк до 

01 червня 2023 року забезпечити безумовне виконання умов договору про надання послуг з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та договору про участь у балансуючому 

ринку, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом забезпечення у повному обсязі розрахунків з 

НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та за 

балансуючу електричну енергію, про що у строк до 20 червня 2023 року повідомити НКРЕКП та 

Управління  НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про накладення штрафу на ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду    березня 2023 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

невиїзної перевірки від 15 лютого 2023 року № 106, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 1678 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», та посвідчення 

на проведення позапланової невиїзної перевірки від 30 січня 2023 року № 96, 

установлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) 

не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – 

Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 

пунктів 1, 2 та 10 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку 

виробника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, виконувати 

умови договорів, укладання яких є обов'язковими для здійснення діяльності 

на ринку електричної енергії та сплачувати своєчасно та в повному обсязі за 

електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що 

надаються на ринку електричної енергії, 
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частини першої статті 75, якою встановлено, що розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

між учасниками цього ринку здійснюються, зокрема відповідно до укладених 

договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, 

правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;  

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), 

яким встановлено, що оплата платіжного документа з банківського рахунку 

учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох 

робочих днів з дати направлення платіжного документа; 

пункту 4.1 глави 4 Типового договору про участь у балансуючому 

ринку, який є Додатком 7 до Правил ринку (далі – Типовий договір про 

участь у балансуючому ринку), яким встановлено, що виставлення рахунків 

та оплата платежів здійснюються відповідно до процедур та у строки, 

визначені Правилами ринку; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: 

підпункт 14 щодо обов’язку ліцензіата при провадженні ліцензованої 

діяльності укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності 

на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів, 

підпункт 33 щодо обов’язку ліцензіата своєчасно та в повному обсязі 

сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та 

за послуги, що надаються на ринку електричної енергії. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 

24584661) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії, а саме: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 

пунктів 1, 2 та 10 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку виробника 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, виконувати умови 

договорів, укладання яких є обов'язковими для здійснення діяльності на 
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ринку електричної енергії та сплачувати своєчасно та в повному обсязі за 

електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що 

надаються на ринку електричної енергії, 

частини першої статті 75, якою встановлено, що розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

між учасниками цього ринку здійснюються, зокрема відповідно до укладених 

договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, 

правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;  

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, яким встановлено, що 

оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на 

банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати 

направлення платіжного документа; 

пункту 4.1 глави 4 Типового договору про участь у балансуючому ринку, 

яким встановлено, що виставлення рахунків та оплата платежів здійснюються 

відповідно до процедур та у строки, визначені Правилами ринку; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: 

підпункту 14 щодо обов’язку ліцензіата при провадженні ліцензованої 

діяльності укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності 

на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів, 

підпункту 33 щодо обов’язку ліцензіата своєчасно та в повному обсязі 

сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та 

за послуги, що надаються на ринку електричної енергії. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та 

інші санкції»).  

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП          Р. Кайдаш 

 

 

МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП       Р. Кайдаш 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень  

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої  

статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 15 лютого 2023 року № 106, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 1678 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 

АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код 

ЄДРПОУ 24584661) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

пунктів 2 та 10 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» в частині обов’язку виробника виконувати умови 

договорів, укладання яких є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії та сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну 

енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на 

ринку електричної енергії; 

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), 

яким встановлено, що оплата платіжного документа з банківського рахунку 

учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох 

робочих днів з дати направлення платіжного документа; 
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пункту 4.1 глави 4 Типового договору про участь у балансуючому ринку, 

який є Додатком 7 до Правил ринку, яким встановлено, що виставлення 

рахунків та оплата платежів здійснюються відповідно до процедур та у строки, 

визначені Правилами ринку, 

для чого у строк до 01 червня 2023 року забезпечити безумовне 

виконання умов договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління та договору про участь у балансуючому ринку, 

укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом забезпечення у повному обсязі 

розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління та за балансуючу електричну енергію, про що у 

строк до 20 червня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління  НКРЕКП у 

м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП           Р. Кайдаш 


