
ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про погодження кошторису витрат 

ДПЗД «Укрінтеренерго» на здійснення ним операційної діяльності на 

виконання функції постачальника «останньої надії» на 2022 рік» 
 

Постановою Кабінету Міністрів від 16 березня 2022 року № 299  
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. 

№ 483» (далі – постанова КМУ № 299) внесено зміни до Положення про 

покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

електричної енергії у частині забезпечення безперебійного функціонування 

постачальника «останньої надії». 

Пунктом 3 постанови КМУ № 299 визначено ДПЗД «Укрінтеренерго» 

надати НКРЕКП кошторис витрат зазначеного підприємства на провадження ним 

операційної діяльності на виконання функції постачальника «останньої надії», 

сформований відповідно до затвердженого фінансового плану 

ДПЗД «Укрінтеренерго» на 2022 рік. 

ДПЗД «Укрінтеренерго» листом від 23 березня 2022 року № 44/01-171 

надало до НКРЕКП кошторис витрат на провадження ним операційної діяльності 

на виконання функції постачальника «останньої надії» на 2022 рік разом із 

пояснювальною запискою щодо обґрунтування таких витрат. 

НКРЕКП було опрацьовано вказаний кошторис витрат 

ДПЗД «Укрінтеренерго» та листом від 24 березня 2022 року № 2040/17.1.4/7-22 

надано зауваження щодо, зокрема розміру статті «витрати на оплату праці» та, 

відповідно, «відрахування на соціальні заходи» та запропоновано 

ДПЗД «Укрінтеренерго» надати додаткові обґрунтовувальні матеріали. 

ДПЗД «Укрінтеренерго» листом від 25 березня 2022 року № 44/01-172 було 

повторно надано кошторис витрат на провадження ним операційної діяльності на 

виконання функції постачальника «останньої надії» на 2022 рік, яким скориговано 

наведені вище статті кошторису витрат, а також надані додаткові матеріали, 

запитувані НКРЕКП. 

Водночас, надані ДПЗД «Укрінтеренерго» додаткові матеріали не містили 

усієї необхідної інформації для підтвердження обґрунтованості розрахунку ДПЗД 

«Укрінтеренерго» статті «витрати на оплату праці» кошторису витрат, у зв’язку з 

чим НКРЕКП листом від 28 березня 2022 року № 2091/17.1.4/7-22 запитано 

додаткову розгорнуту інформацію, матеріали та розрахунки. 

Таким чином, доопрацьований скоригований кошторис витрат 

ДПЗД «Укрінтеренерго» на провадження ним операційної діяльності на 

виконання функції постачальника «останньої надії» на 2022 рік було надано 

листом ДПЗД «Укрінтеренерго» від 29 березня 2022 року № 44/01-175. 

Пунктом 2 постанови КМУ № 299 рекомендовано НКРЕКП погодити 

кошторис витрат державного підприємства «Укрінтеренерго» на провадження 



ним операційної діяльності на виконання функції постачальника «останньої надії» 

та довести до відома оператора системи передачі. 

Разом з цим, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 

хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України  

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, дотримання деяких організаційних 

процедур, передбачених статтею 14 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

є неможливим. 

Ураховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері 

енергетики пропонує прийняти розроблений проєкт постанови НКРЕКП 

«Про погодження кошторису витрат ДПЗД «Укрінтеренерго» на здійснення ним 

операційної діяльності на виконання функції постачальника «останньої надії» на 

2022 рік», що додається. 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері енергетики        А. Огньов 



ПРОЄКТ  

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

__________________                                                                № _____ 
Київ 

 
 

Про погодження кошторису витрат 
ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» на 
здійснення ним операційної 
діяльності на виконання функції 
постачальника «останньої надії» на 
2022 рік 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
«Про ринок електричної енергії» та постанови Кабінету Міністрів України від 
16 березня 2022 року № 299 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 5 червня 2019 р. №  483», Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Погодити кошторис витрат ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» на 
здійснення ним операційної діяльності на виконання функції постачальника 
«останньої надії» на 2022 рік, наданий листом ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» від 
29 березня 2022 року № 44/01-175, на загальну суму 43 635 тис. грн (без 
податку на додану вартість). 

 
2. Зобов’язати ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» подавати до НКРЕКП в 

електронному та паперовому вигляді до 10 числа місяця, що настає за звітним 
місяцем, звіт щодо фактичних витрат на здійснення ним операційної діяльності 
на виконання функції постачальника «останньої надії». 



 2 
 

 
3. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2022 року. 
 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 


