18.08.2021
Обґрунтування
щодо необхідності прийняття постанови НКРЕКП «Про припинення
розгляду спору між АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»»
05 серпня 2021 року НКРЕКП було проведено попередні слухання щодо
врегулювання
спору
між
АТ «Харківобленерго»
та
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»
щодо
правомірності
надання
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» , у ролі адміністратора комерційного обліку (далі
– АКО), вимоги до АТ «Харківобленерго» в частині віднесення на втрати
АТ «Харківобленерго»
обсягів
електричної
енергії,
спожитої
КП «Міськелектротранссервіс» за період з 21.01.2021 по 29.03.2021.
За результатами розгляду зазначеної суперечки було встановлено, що
згідно з пунктом 12 статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії»
постачальник «останньої надії» має право припинити постачання електричної
енергії до закінчення визначеного цим Законом строку у разі невиконання
споживачем умов договору про постачання електричної енергії
постачальником "останньої надії" щодо повної та своєчасної оплати
споживачем вартості електричної енергії.
Відповідно до положень пункту 7.10 Правил роздрібного ринку
електричної енергії затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312
(далі – ПРРЕЕ), у разі нездійснення оператором системи припинення
електропостачання споживачу згідно з вимогою електропостачальника про
відключення купівля-продаж електричної енергії за договором про постачання
зупиняється, а обсяги електричної енергії, використані споживачем після дати,
зазначеної у вимозі про відключення, покладаються адміністратором
розрахунків на оператора системи як втрати.
Отже, надання ДПЗД «Укрінтеренерго» вимоги щодо припинення
електроживлення КП «Міськелектротранссервіс» відповідає положенням
Закону України «Про ринок електричної енергії». У зв’язку із чим, усі обсяги
електричної енергії, використаної КП «Міськелектротранссервіс» після дати
зазначеної у повідомленні про відключення (починаючи з 21.01.2021) до
моменту укладення договору з іншим електропостачальником, мають
покладатись на втрати АТ «Харківобленерго» згідно з вимогами пункту 7.10
ПРРЕЕ.
При цьому слід зазначити, що відповідно до положень глави 2.2 Кодексу
комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 № 311 (далі – ККОЕЕ), до функцій АКО відноситься, в тому
числі, забезпечення вирішення суперечок та спірних питань щодо організації
та здійснення комерційного обліку.
Згідно з пунктом, 10.2.22 ККОЕЕ, якщо за результатами вирішення
суперечки АКО буде прийнято рішення, що результати вимірювання та/або
значення даних мають бути замінені, постачальник послуг комерційного
обліку повинен, в тому числі, надати значення оновлених даних комерційного
обліку всім заінтересованим сторонам.
Якщо вирішення суперечки передбачає зміну даних, АКО повинен
провести нове формування сертифікованих даних для відповідних учасників
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ринку та передати ці дані адміністратору розрахунків та учасникам ринку для
здійснення перерахунку платежів (пункт 10.2.26 ККОЕЕ).
Отже, дії ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо надання вимоги до
АТ «Харківобленерго» в частині перезавантаження відповідних даних
комерційного обліку та як наслідок віднесення обсягів електричної енергії,
спожитої КП «Міськелектротранссервіс» за період з 21.01.2021 по 29.03.2021
на втрати АТ «Харківобленерго» не містять порушень законодавства.
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, управління інноваційних технологій пропонує прийняти постанову
НКРЕКП «Про припинення розгляду спору між АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»».
Начальник Управління
інноваційних технологій

В. Попович

ПРОЄКТ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

___________________

Київ

№ __________________

Про припинення розгляду спору між
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, за результатом розгляду спору між
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
00131954) та ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код
ЄДРПОУ 00100227) установлено, що вимоги ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»
щодо надання АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» оновлених даних про обсяги
корисного (фактичного) відпуску електричної енергії за точками комерційного
обліку споживачів постачальника «останньої надії» за січень – березень
2021 року без урахування обсягів електричної енергії, спожитої
КП «Міськелектротранссервіс» після дати, зазначеної електропостачальником
ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» у вимозі про відключення, 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:
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Припинити розгляд спору між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) та 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

В. Тарасюк

