
24.01.2023 
Обґрунтування  

щодо необхідності прийняття постанови  НКРЕКП «Про припинення 
розгляду спору між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та 

ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»» 
 

04 січня 2023 року НКРЕКП було проведено попередні слухання щодо 
врегулювання спору між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та 
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо правомірності ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», 
у ролі постачальника послуг комерційного обліку, визначати обсяги 
сальдованого надходження електричної енергії в мережі 
ПАТ «Запоріжжяобленерго» (по точкам комерційного обліку, можливість 
доступу до яких втрачена у зв’язку із воєнними діями) згідно з показами 
верифікаційних лічильників, встановлених на підстанціях 
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО».  

За результатами розгляду зазначеної суперечки було встановлено, що 
схема визначення обсягів перетоків електричної енергії на межі 
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» була 
узгоджена компаніями відповідно до пріоритетності, що передбачена 
положеннями Постанови № 555. 

При цьому, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не було надано 
юридично значущих документів, які б давали підстави для зміни узгодженої 
схеми визначення розрахункових даних. 

Крім того, згідно з положеннями пункту 5.1.13 Кодексу комерційного 
обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 
№ 311, дані з верифікаційних вузлів обліку можуть використовуватись, в тому 
числі, для заміщення даних комерційного обліку у разі відсутності або 
недостовірності даних з основного вузла обліку. 
 Враховуючи наведене, у відповідності до положень підпункту 1 пункту 
4.1 Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами 
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.02.2019 
№ 156, Департамент регулювання відносин у сфері енергетики пропонує 
прийняти постанову НКРЕКП «Про припинення розгляду спору між 
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»», у зв’язку 
з відсутністю порушення з боку ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» законодавства та 
ліцензійних умов. 

 
 

Директор Департаменту 
регулювання відносин у сфері енергетики                                          А. Огньов 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                   

                                        ПРОЄКТ 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

___________________ Київ № __________________ 

 
 
 
Про припинення розгляду спору між 
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  
та НЕК «УКРЕНЕРГО»  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, за результатом розгляду спору  між 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) та ПРИВАТНИМ  
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) установлено, що дії 
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо формування даних про обсяги надходження 
електричної енергії в мережі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» з використанням показів 
верифікаційних лічильників, встановлених на підстанціях ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО», не містять порушень чинного законодавства. 

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 НКРЕКП від 05 лютого 
2019 року № 156, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Припинити розгляд спору між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) та 



2 
 

ПРИВАТНИМ  АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) у 
зв’язку із відсутністю у діях  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«УКРЕНЕРГО» порушень законодавства.  
 
 
Голова  НКРЕКП                                                         К. Ущаповський 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


