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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу  

на ТОВ «НЕК»  за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії 

(трейдерської діяльності) та здійснення заходів державного регулювання»  
 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222,  

на підставі постанови НКРЕКП від 25 січня 2022 року № 157 «Про збільшення строків 

проведення планових перевірок ТОВ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» та  

посвідчення на проведення планової перевірки від 24 грудня 2022 року № 865, НКРЕКП 

здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42419660) 

(далі – ТОВ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ», Товариство, Ліцензіат) вимог 

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

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної 

енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від  

27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії 

(трейдерської діяльності)), за період діяльності з 01 листопада 2019 року по 31 грудня 

2021 року, за результатами якої складено Акт від 08 лютого 2022 року № 93 (далі –  

Акт № 93).  
 

ТОВ «НЕК» листом від 15 лютого 2022 року № 15-02-2022Е-4 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта № 93. 
 

Так, зазначеним Актом № 93 планової перевірки встановлено та зафіксовано 

наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини другої статті 55 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних 

умов з перепродажу електричної 

енергії (трейдерської діяльності) 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з трейдерської діяльності та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП 

про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про 

отримання ліцензії  та в документах, що додавалися 

до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання 

таких змін. 

Перевіркою встановлено, що з  04.08.2021 обов’язки директора Товариства відповідно до наказу 

від 04.08.2021 № 103-К покладено на Боднара Мирослава Омеляновича. 

Під час проведення перевірки ТОВ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» надано лист  

від 04.08.2021 № 04-08-2021-3-1, яким повідомляло НКРЕКП про зміну директора Товариства та 

надавало копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НЕК» від 03.08.2021 № 34.  



2 

 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до бази документообігу НКРЕКП, лист ТОВ 

«НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» від 04.08.2021 № 04-08-2021-3-1 до НКРЕКП не надходив. 

 

2 

пункту 1 частини другої статті 55 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 
 

підпункту 22  пункту 2.2 

Ліцензійних умов з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської 

діяльності) 

 

 

 

пункту 2.2 Інструкції  

№ 3а-НКРЕКП щодо заповнення 

форми звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії 

(місячна) «Звіт про діяльність 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 28 лютого 2019 року 

№ 282 (далі – Інструкція щодо 

заповнення форми звітності № 3а) 

 

пункту 2.3 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 3а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 2.7 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 3а  

 

 

 

 

пункту 3.5 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 3а  

 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з трейдерської діяльності та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, 

звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не 

менше десяти робочих днів для надання копій 

документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

 

яким встановлено, що форма звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії 

(місячна) складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається до НКРЕКП щомісячно 

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що форма звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії 

(місячна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на 

паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. 

Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл 

Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) 

електронною поштою на адресу: 

zvit3m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до 

територіального органу НКРЕКП у відповідному 

регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через 

онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на 

Єдиному державному порталі адміністративних 

послуг; 

 

щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати 

достовірність інформації, зазначеної ним у формі 

звітності 3а-НКРЕКП-постачання електричної 

енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачання 

електричної енергії»; 

 

в частині зазначення у Додатку 1 «Інформація про 

обсяг чистого доходу від діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу та/або трейдерської 

діяльності» до форми звітності № 3-а НКРЕКП 

інформації щодо чистого доходу ліцензіата від 

діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу та/або трейдерської діяльності (графи 1 
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пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-

трейдери (квартальна) «Звіт про 

діяльність з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської 

діяльності)», затвердженої 

постановою НКРЕКП від  

29 березня 2019 року № 450 (далі – 

Інструкції щодо заповнення форми 

звітності № 1) 

 

пункту 2.3 глави 2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 1 

 

та 3) та наростаючим підсумком з початку року 

(графи 2 та 4); 

 

яким встановлено, що форму звітності № 1 трейдери 

подають щороку до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що форма звітності № 1 

надсилається трейдером до НКРЕКП поштою на 

паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ,  

вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді  

(у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: 

monitoring_E@nerc.gov.ua. 

 

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «НЕК»  надавало із порушенням термінів 

форми звітності: 

до НКРЕКП:  

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність 

постачальника електричної енергії» за серпень та грудень 2020 року  на 3 та 1 день відповідно; 

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (квартальна) «Звіт про діяльність з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської діяльності)» в електронному вигляді за ІІ та ІV квартали 

2020 року на 7 та 1 день відповідно, в паперовому вигляді за ІV квартал 2020 року на 1 день; 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:  

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника 

електричної енергії» за грудень 2020 року  на 2 дні; 

Також, ТОВ «НЕК» не надавало до НКРЕКП форми звітності: 

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (квартальна) «Звіт про діяльність з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської діяльності)» в паперовому вигляді за ІІІ квартал 2020 року; 

 

Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз та перевірку даних, наведених у формах 

звітності, наданих Товариством за період, що перевірявся із даними, наведеними у первинній 

документації, та встановлено , що Товариство некоректно відображало показник інформація 

про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії у формі звітності  

№ 3-а-НКРЕКП за період, що перевірявся, у рядку 3 «за звітний період» та у рядку 4 «з початку 

року» що зумовлено не врахуванням доходу, отриманого від продажу електричної енергії  

на організованих сегментах ринку, зокрема небалансів електричної енергії та чистого доходу від 

реалізації електричної енергії балансуючої групи. 

 
Період Дані відповідно до 

первинної 

документації 

додаток 3 до форми № 3а-НКРЕКП 

(«Чистий дохід з перепродажу 

електричної енергії») 

Відхилення 

1 2 3 4=3-2 

І квартал 2020 року 2 646 669,65 2 646 669,65 0,00 

ІІ квартал 2020 року 1 485 240,30 1 482 940,39 -2 299,91 
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ІІІ квартал 2020 року 1 794 369,36 1 748 814,70 -45 554,66 

IV квартал 2020 року 2 215 457,01 2 165 176,63 -50 280,38 

І квартал 2021 року 2 471 973,59 2 465 305,09 -6 668,50 

ІІ квартал 2021 року 1 274 954,65 1 280 155,37 5 200,72 

ІІІ квартал 2021 року 1 689 213,70 1 698 517,82 9 304,12 
 

 

3 

пункт 2 Постанови НКРЕКП 

від 24 лютого 2021 року № 270  

щодо обов’язку ліцензіата, який провадять 

господарську діяльність з перепродажу електричної 

енергії (трейдерської діяльності), протягом трьох 

місяців з дня набрання чинності цією постановою 

подати до НКРЕКП документ, визначений 

підпунктом 3 пункту 1.6 глави 1 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської діяльності) 

 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 270 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської діяльності)» (далі – Постанова № 270), ліцензіати протягом 

трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою мають подати до НКРЕКП 

документи, визначені підпунктом 3 пункту 1.6 глави 1 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), тобто  

до 28 травня 2021 року. 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «НЕК» не надало до НКРЕКП   інформацію, визначену 

пунктом 2 Постанови № 270, а саме про підтвердження відсутності здійснення контролю за 

діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти 

України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України». 

Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «НЕК» листом від 04.02.2022 № 04-02-2022-Е-1 

надало до НКРЕКП інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за 

діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти 

України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3) 

до Ліцензійних умов № 1468. 

 

4 

пункту 1 частини другої статті 55 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 

 

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних 

умов з перепродажу електричної 

енергії (трейдерської діяльності) 

 

 

 

пункту 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання,  затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06 квітня 

2017 року № 491 (далі – Порядок 

розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання) 

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з трейдерської діяльності та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, 

протягом перших 30 днів кварталу, наступного за 

звітним, внески на регулювання, що визначаються 

рішенням НКРЕКП; 

 

у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внесків на регулювання, яким є 

чистий дохід платника внеску на регулювання від 

провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,  

за звітний квартал; 
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абзацу першого пункту 7 Порядку 

розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання 

 

 

пункту 2 Пояснення щодо 

заповнення форми звітності  

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт 

про сплату внеску на регулювання» 

в частині обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально до спеціального фонду державного 

бюджету внески на регулювання протягом перших 

30 днів поточного кварталу, наступного за звітним; 

 

щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на 

регулювання», що є додатком 2 до Порядку 

розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, у частині забезпечення достовірності 

інформації, наведеної у звіті. 

 

Перевіркою встановлено, що Товариством при розрахунку внеску на регулювання враховано 

отриманий дохід від продажу електричної енергії за договором постачання споживачу, дохід за 

двосторонніми договорами, від продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку та на 

ринку «на добу наперед». При цьому, дохід від продажу електричної енергії закупленої з метою 

врегулювання небалансів, дохід від реалізації електроенергії балансуючої групи  

при розрахунку внеску на регулювання від ліцензованої діяльності ТОВ «НЕК» враховано не було. 

Інформація щодо отриманого ТОВ «НЕК» доходу від продажу електричної енергії  

за двосторонніми договорами, на різних сегментах ринку 

тис. грн 
 Дохід від 

реалізації 
електроенергії 

споживачу 

Дохід від  

реалізації 
електроенергії 

ВДР 

Дохід від  

реалізації 
електроенергії 

РДН 

Дохід від  

реалізації 
електроенергії 

(небаланси) 

Дохід від  

реалізації 
електроенергії 

РДД 

Дохід від  

реалізації 
електроенергії 

БГ 

Експорт 

І квартал 2019 року - - - - - -  

ІІ квартал 2019 року* 5,130 - - - - -  

ІІІ квартал 2019 року 3,100 7 162,61 22 587,85 12 748,49 49 330,44 -  

ІV квартал 2019 року - 10 902,73 66 146,29 9 332,84 693 383,94 -  

І квартал 2020 року - 47 965,84 71 034,33 9 822,86 2 517 846,56 -  

ІІ квартал 2020 року - 56 636,87 2 444,09 12 721,20 1 381 842,12 31 573,83 22,18 

ІІІ квартал 2020 року - 2 187,32 2 106,73 24 588,52 1 658 612,64 106837,16 36,68 

ІV квартал 2020 року - 16 319,29 31 560,83 24286,86 1 936 275,15 207013,64  

І квартал 2021 року - 18 506,18 25 492,28 24 158,26 2 217 755,27 186061,59  

ІІ квартал 2021 року - 5 730,84 0,00 2 438,32 1 266 717,47 68,01  

ІІІ квартал 2021 року - 32,80 13 461,43 1264,83 1 680 462,69 -6009,19  

 

Комісією з проведення перевірки здійснено розрахунок чистого доходу з ліцензованої 

діяльності для визначення розрахунку внеску на регулювання, за період ІІ квартал  

2019 року − ІV квартал 2021 року, що став базою нарахування внеску на регулювання на період  

ІІІ квартал 2019 року − ІІІ квартал 2021 року, шляхом аналізу актів прийому-передач електричної 

енергії, актів купівлі-продажу небалансів електричної енергії, оборотно-сальдових відомостей по 

рахунку 70 «Доходи від реалізації» та 79 «Фінансові результати») за відповідні періоди, а саме: 
 

Період для 

розрахунку 

чистого 
доходу 

Період, за 

який 

подається 
звіт по 

формі 

№ 20-

НКРЕКП 

Чистий дохід 

з постачання 

електричної 
енергії 

розрахований 

комісією з 
перевірки (за 

попередній 
квартал), 

тис. грн 

Ставка 
внеску, 

встанов- 

лена  
НКРЕКП, 

% 

На 

початок 

періоду 
борг (-), 

переплат

а (+),  

тис. грн 

Нараховано, тис. грн Сплачено, тис. грн 

На 

кінець 

періоду: 
борг (-), 

переплат

а (+), 

тис. грн 

З
а 

к
в
ар

та
л
 

Н
ак

о
п

и
ч

у
-в

ал
ьн

и
м

 

п
ід

су
м

к
о

м
 

 з
 п

о
ч

ат
к
у
 р

о
к
у
 

З
а 

к
в
ар

та
л
 

Н
ак

о
п

и
ч

у
в
ал

ь
н

и
м

 

п
ід

су
м

к
о

м
  

з 
п

о
ч
ат

к
у

 р
о

к
у

  

1 
1.1 

2 3 4 5 6 7 8 
9=(7-

5+4) 

І квартал 

2019 року 

ІІ квартал 

2019 року 
0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ІІ квартал 

2019 року 

ІІІ квартал 

2019 року 
5,130 0,029 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

ІІІ квартал 

2019 року 

ІV квартал 

2019 року 
91 832,532 0,080 0,000 73,466 73,468 25,274 25,276 -48,192 

ІV квартал 

2019 року 

І квартал 

2020 року 
779 765,795 0,071 -48,192 553,634 553,634 497,844 497,844 -103,982 

І квартал 

2020 року 

ІІ квартал 

2020 року 
2 646 669,649 0,049 -103,982 1 296,868 1 850,502 1 296,868 1 794,712 -103,982 
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ІІ квартал 

2020 року 

ІІІ квартал 

2020 року 
1 485 240,297 0,048 -103,982 712,915 2 563,417 711,811 2 506,523 -105,086 

ІІІ квартал 

2020 року 

ІV квартал 

2020 року 
1 794 369,357 0,092 -105,086 1 650,820 4 214,237 1 608,910 4 115,433 -146,996 

ІV квартал 

2020 року 

І квартал 

2021 року 
2 215 457,013 0,104 -146,996 2 304,075 2 304,075 2 251,784 2 251,784 -199,287 

І квартал 

2021 року 

ІІ квартал 

2021 року 
2 471 973,589 0,036 -199,287 889,910 3 193,986 887,510 3 139,294 -201,688 

ІІ квартал 

2021 року 

ІІІ квартал 

2021 року 
1 274 954,647 0,058 -201,688 739,474 3 933,459 742,490 3 881,784 -198,672 

ІІІ квартал 

2021 року 

ІV квартал 

2021 року 
1 689 213,697 0,113 -198,672 1 908,811 5 842,271 1 919,325 5 801,109 -188,158 

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство платіжним дорученням від 11.01.2022 

№  5204 сплатило заборгованість зі сплати внесків на регулювання у сумі 199,571 тис.грн. 

5 

підпункту 18 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської 

діяльності) 

щодо обов’язку ліцензіата не надавати пропозиції та 

не укладати договори, які містять положення, що 

суперечать Закону України «Про ринок 

електричної енергії», законодавству про захист 

економічної конкуренції та цим Ліцензійним 

умовам 

Комісія з перевірки, за результатами аналізу договорів з продажу електричної енергії, 

укладеними ТОВ «НЕК» з покупцями встановлено, що частина договорів містять умови, що  

обмежують продаж на РДН електричної енергії, придбаної Покупцем в рамках двосторонніх 

договорів. 

 Відповідно до глави 5 пункту 5.4 підпункту 5.4.5 двостороннього договору, 

укладеного між ТОВ «НЕК» (Продавець) та Покупцем, визначено зобов’язання Покупця 

(мовою документа) «Не продавати, куплений у Продавця, обсяг електроенергії на РДН (ринку 

«на добу наперед»)».  

Вищезазначені обмеження зазначені в наступних договорах: 

ТОВ «ВІТА-ЕНЕРДЖИ» договір від 07.07.2020 № 359_07-20; 

ТОВ «ЮГ-ГАЗ» договір від 10.07.2020 № 360_07-20; 

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» договір від  09.07.2020 № 361_07-20; 

ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» договір від 02.10.2020 № 363_10-2020; 

ТОВ «М ГАЗ ТРЕЙДІНГ» договір від 02.10.2020 № 364_10-2020; 

ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ» договір від 05.10.2020 № 365_10-2020; 

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» договір від 15.10.2020 № 367_10-2020; 

ТОВ «ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ПАЛІВЕНЕРГО» договір від 22.10.2020 

№ 368_10-2020; 

ТОВ «ЕКОТЕЧ ЕНЕРДЖІ» договір від 27.10.2020 № 369_10-2020; 

ТОВ «Хайат Естейт» договір від 28.10.2020 № 370_10-2020; 

ТОВ «МБ Енергія» договір від 28.10.2020 № 371_10-2020; 

ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» договір від 13.11.2020 № 372_11-2020; 

ТОВ «ЕРНЕРІНГ» договір від 27.11.2020 № 27/12/20; 

ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» договір від  

23.12.2020 № 231220; 

ТОВ «ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО» договір від 15.01.2021 № 379_01-2021; 

ТОВ «ТАНДЕМ 2006» договір від 21.01.2021 №380_01-2021; 

ТОВ «ПІВДЕННА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» договір від 28.01.2021 

№ 382_01-21; 

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» договір від 02.02.2021 № 382_02-21; 

ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» договір від 08.02.2021 № 383_02-21; 

ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» договір від 15.02.2021 № 384_02-21. 

 

Крім того, главою 5 пунктом 5.4 договору від 15.10.2020 № 366_10-2020, укладеного між 

ТОВ «НЕК» та ТОВ «ПІВДЕННЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (Покупець), 

визначено: (мовою документа): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
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«5.4.5. Не здійснювати перепродаж електричної енергії, купленої за цим Договором, на 

організованих сегментах ринку. 

5.4.6. Використовувати електричну енергію, куплену за цим Договором, для власного 

споживання або безпосереднього продажу та/або постачання кінцевому споживачу.» 

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 10 частини третьої статті 6 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» до повноважень Регулятора на ринку електричної енергії 

належать, зокрема, здійснення моніторингу застосування положень договорів, що обмежують 

конкуренцію на ринку електричної енергії (зокрема умов договорів, що перешкоджають 

укладенню непобутовими споживачами декількох двосторонніх договорів одночасно або 

обмежують їх у праві вибору електропостачальника). 

Частиною другою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

визначено, що антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які 

стосуються, зокрема: 

- усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб’єктів 

господарювання, покупців, продавців; 

- застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб’єктами господарювання, 

що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції. 

Комісія з перевірки зазначає, що в процесі проведеного аналізу вищезазначених договорів 

купівлі-продажу електричної енергії встановлено факти, що вказують на неоднаковий підхід 

до Покупців в частині висування різних дискримінаційних умов до договору купівлі-продажу у 

застосуванні різних умов до рівнозначних угод з іншими суб’єктами господарювання, що ставить 

останніх у невигідне становище в конкуренції, що призвели або можуть призвести до 

недопущення, усунення чи обмеження доступу на ринок електричної енергії або ущемлення 

інтересів інших суб’єктів господарювання, які були б неможливими за умов існування значної 

конкуренції на ринку. 

Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «НЕК», в супереч частини другої статті 3 Закону 

України «Про ринок електричної енергії», якою визначено, що функціонування ринку 

електричної енергії здійснюється на принципах, зокрема, добросовісної конкуренції, рівності прав 

на продаж та купівлю електричної енергії, недискримінаційної участі в ринку електричної енергії, 

під час укладення договору висуває зазначену додаткову умову, яка, на думку комісії з перевірки, 

порушує законні права Покупця в частині недопущення чи обмеження доступу на ринок 

електричної енергії або усунення з ринку. 

Департаментом ліцензійного контролю буде підготовлено звернення до 

Антимонопольного комітету України з питання порушення Товариством законодавства про 

захист економічної конкуренції, ознаки якого містяться в діях, що встановлено та зафіксовано 

Актом планової виїзної перевірки ТОВ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» від 08 лютого  

2022 року № 93, зокрема стосовно дотримання ТОВ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» вимог 

підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської 

діяльності), щодо обов’язку ліцензіата не надавати пропозиції та не укладати договори, які 

містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», 

законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам. 
 

6 

пункту 1 частини другої статті 55 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 

 

пункту 7 Постанови № 766  

(у редакції, що була чинна  

з 02.06.2021) 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з трейдерської діяльності та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії 

 

яким встановлено, що учасники ринку, крім 

виробників та гарантованого покупця, при 

здійсненні операцій з купівлі та продажу 

електричної енергії за двосторонніми договорами 

(далі - ДД), на РДН та імпорту/експорту електричної 
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пункту 6 Постанови № 766  

(у редакції, що була чинна 

 з 02.10.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов  

енергії мають уникати операцій, за результатами 

яких формується від’ємне сальдоване значення 

зареєстрованих обсягів електричної енергії за 

розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС 

України» 

 

яким встановлено, що учасники ринку (крім 

виробників та гарантованого покупця) при 

здійсненні операцій з купівлі та продажу 

електричної енергії за ДД, на РДН та 

імпорту/експорту електричної енергії мають 

уникати операцій, за результатами яких формується 

від’ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год 

за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС 

України» 

 

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати купівлю-

продаж електричної енергії за двосторонніми 

договорами та на організованих сегментах ринку 

електричної енергії відповідно до Закону України 

«Про ринок електричної енергії» та нормативно-

правових актів, що забезпечують функціонування 

ринку електричної енергії 
 

Пунктом 7 Постанови НКРЕКП від 08.04.2020 №766 « Про дії учасників ринку електричної 

енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Постанова №766) (у редакції, що була чинна з 

02.06.2021) визначено, що учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при 

здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (ДД), 

на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами 

яких формується від’ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії 

за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України». 
У випадку порушення учасниками ринку, крім виробників та гарантованого покупця, 

вимоги абзацу першого цього пункту у торговій зоні «ОЕС України» вперше за календарний 

місяць на величину більше ніж 1 МВт•год у будь-якому розрахунковому періоді Адміністратор 

розрахунків не пізніше другого робочого дня після виявлення порушення такої вимоги 

повідомляє про це Регулятора та відповідного учасника ринку і відхиляє повідомлення про 

реєстрацію ДД у торговій зоні «ОЕС України», термін реєстрації яких не минув, протягом 

наступних 7 календарних днів з дня виявлення порушення. Одночасно Адміністратор розрахунків 

повідомляє ОР про те, що протягом наступних 7 календарних днів у торговій зоні «ОЕС України» 

максимальний обсяг продажу електричної енергії на РДН і ВДР такого учасника ринку 

складає 0 МВт•год. 

Постановою НКРЕКП від 14.07.2021  № 1125 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП 

від 08 квітня 2020 року № 766» викладено пункт 7 Постанови № 766 у редакції, яким не 

передбачені вимоги уникати операцій, за результатами яких формується від’ємне сальдоване 

значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період у торговій зоні 

«ОЕС України». 

Постановою НКРЕКП від 29.09.2021  № 1679 « Про внесення зміни до постанови НКРЕКП 

від 08 квітня 2020 року № 766» пункт 6 викладено в наступній редакції: 

Учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з 

купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії 

мають уникати операцій, за результатами яких формується від’ємна сальдована величина 

більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України». 
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Від’ємна сальдована величина - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної 

енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом 

продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за 

кожний розрахунковий період. 

Адміністратор розрахунків спільно з оператором ринку не пізніше другого робочого дня 

після виявлення порушення вимоги, визначеної абзацом першим цього пункту, здійснює аналіз 

врегулювання учасником ринку від’ємної сальдованої величини. 

У випадку врегулювання учасником ринку від’ємної сальдованої величини шляхом купівлі 

обсягів електричної енергії на ВДР за наявності операцій з продажу на РДН в один розрахунковий 

період та/або через циклічну схему перепродажу електричної енергії із залученням інших 

учасників ринку (крім виробників електричної енергії та гарантованого покупця) адміністратор 

розрахунків повідомляє про це Регулятора та відповідного учасника ринку і відхиляє 

повідомлення про реєстрацію ДД у торговій зоні «ОЕС України», термін реєстрації яких не 

минув, протягом наступних 7 календарних днів з дня виявлення порушення. Одночасно 

адміністратор розрахунків повідомляє оператора ринку про те, що протягом наступних 7 

календарних днів у торговій зоні «ОЕС України» максимальний обсяг продажу електричної 

енергії на РДН такого учасника ринку складає 0 МВт·год. 

У разі якщо від’ємна сальдована величина сформувалась у торговій зоні «ОЕС України» за 

розрахунковий період, у якому на РДН заявлений обсяг продажу був меншим за заявлений обсяг 

купівлі, адміністратор розрахунків не вживає заходів, передбачених абзацом четвертим цього 

пункту. У випадку виявлення такого розрахункового періоду в торговій зоні «ОЕС України» 

адміністратор розрахунків спільно з оператором ринку проводить аналіз ситуації, яка стала 

причиною формування від’ємної сальдованої величини, та повідомляє про це Регулятора. Ця 

постанова набирає чинності з 02 жовтня 2021 року. 

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації та встановлено, що 01.07.2021, 

28.10.2021, 29.10.2021 за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН та 

імпорту/експорту електричної енергії формується від’ємна сальдована величина більше ніж 

1 МВт·год за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».  

 

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на ДД, на РДН 

 та імпорту/експорту електричної енергії у торговій зоні «ОЕС України» 01.07.2021 
 

                                                                                                                                  МВт год 

Період Імпорт 

РДН 

купівля 

РДД 

купівля 
Всього 

купівля  

РДН 

продаж 

РДД 

продаж 
Всього 

продаж 

Сальдована 

величина  

01.07.2021 21:00 - 22:00 0 28,8 377,6 406,4 0 408,6 408,6 -2,2 

 

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на ДД, на РДН 

 та імпорту/експорту електричної енергії у торговій зоні «ОЕС України» 28.10.2021 

МВт год 

Період Імпорт 
РДН 

купівля 

РДД 

купівля 
Всього 

купівля 

РДН 

продаж 

РДД 

продаж 
Всього 

продаж 

Сальдована 

величина  

28.10.2021 18:00 - 19:00 0 6 413,4 419,4 0 421,5 421,5 -2,1 

28.10.2021 19:00 - 20:00 0 2,9 426,1 429 0 430,1 430,1 -1,1 

28.10.2021 20:00 - 21:00 0 4,2 429,1 433,3 0 434,7 434,7 -1,4 

 

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на ДД, на РДН 

 та імпорту/експорту електричної енергії у торговій зоні «ОЕС України» 29.10.2021 

МВт год 

Період Імпорт 
РДН 

купівля 

РДД 

купівля 
Всього 

купівля 

РДН 

продаж 

РДД 

продаж 
Всього 

продаж 

Сальдована 

величина  

29.10.2021 08:00 - 09:00 0 15,9 389 404,9 0 409,1 409,1 -4,2 

29.10.2021 09:00 - 10:00 0 31,7 393 424,7 0 430,7 430,7 -6 

29.10.2021 17:00 - 18:00 0 5,5 391 396,5 0 398,1 398,1 -1,6 

29.10.2021 18:00 - 19:00 0 6,7 403 409,7 0 411,8 411,8 -2,1 

29.10.2021 19:00 - 20:00 0 3,4 415 418,4 0 419,6 419,6 -1,2 
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Перевіркою встановлено, за результатами купівлі та продажу електричної енергії на ДД, на 

РДН/ВДР та імпорту/експорту електричної енергії була сформована від’ємна сальдована 

величина більше ніж 1 МВт·год у торговій зоні «ОЕС України», а саме: 

01.07.2021 21:00-22:00 – (-) 2,2 МВт год;  

28.10.2021 18:00 - 19:00 – (-) 2,1 МВт год; 

28.10.2021 19:00 - 20:00 – (-) 1,1 МВт год; 

28.10.2021 20:00 - 21:00 – (-)1,4 МВт год; 

29.10.2021 08:00 - 09:00 – (-) 4,2 МВт год; 

29.10.2021 09:00 - 10:00 – (-) 6,0 МВт год; 

29.10.2021 17:00 - 18:00 – (-) 1,6 МВт год; 

29.10.2021 18:00 - 19:00 – (-) 2,1 МВт год; 

29.10.2021 19:00 - 20:00 – (-) 1,2 МВт год. 
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пункту 1 частини другої статті 55 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 
  

пункту 1.8.5 Правил ринку, 

затверджених постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 307 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з трейдерської діяльності та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 
 

яким встановлено, що виявлення ознак 

маніпулювання на ринку електричної енергії є 

порушенням таким учасником ринку цих Правил. 

Пунктом 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 

14 березня 2018 року № 307, визначено, що АР здійснює спостереження за ринком електричної 

енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження 

електричної енергії. 

На період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії 

для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 

енергії, маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є: 

наявність у учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного 

сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий 

період; 

здійснення учасником ринку, крім виробників та гарантованого покупця, продажу 

електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період. 

 

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між 

сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної 

енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної 

енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту 

електричної енергії. 

У випадку виявлення ознак можливого маніпулювання ринком зі сторони учасника ринку 

АР на наступний робочий день повідомляє про це Регулятора та відповідного учасника ринку. 

 

Відповідно до пункту 1.8.5 глави 1.8 розділу I Правил ринку, АР може звернутись до 

учасників ринку щодо надання підтвердження джерела походження електричної енергії. 

За умови виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії АР в 

одноденний термін звертається до ОР та Регулятора щодо порушення такими учасниками ринку 

цих Правил. 

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації та встановлено, що 19.02.2021, 

05.03.2021, 18.03.2021, 22.04.2021, 30.04.2021, 01.05.2021, 02.05.2021, 01.07.2021, 27.06.2021, 

01.08.2021, 02.08.2021, 06.08.2021, 10.08.2021, 17.08.2021, 30.08.2021, 23.10.2021, 28.10.2021, 

28.11.2021, 24.12.2021 за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, 
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на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії формується від’ємне сальдоване значення у 

торговій зоні «ОЕС України» та «Бурштинський енергоострів».  

 

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН,  

на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії у торговій зоні «Бурштинський 

енергоострів»  
МВт год 

Період 

 

Імпорт   РДН    ВДР    РДД   
 Всього 

купівля  

 

РДН    ВДР    РДД   

Всього 

продаж  

Від'ємне 

сальдоване 

значення 

19.02.2021 

19.02.2021 02:00  03:00 - 5,6 - - 5,6 - - 6,5 6,5 - 0,9 

05.03.2021 

05.03.2021 19:00 - 20:00 100,0 - 250,0 376,8 726,8 - - 826,8 826,8 - 100,0 

05.03.2021 23:00 - 24:00 - - 54,6 408,2 462,8 - - 508,2 508,2 - 45,4 

18.03.2021 

18.03.2021 07:00 - 08:00 100,0 - 250,7 444,1 794,8 - 60,0 768,8 828,8 - 34,0 

18.03.2021 08:00 - 09:00 100,0 - 252,2 468,7 820,9 - 64,0 788,9 852,9 - 32,0 

18.03.2021 09:00 - 10:00 - - 250,6 561,1 811,7 - 63,0 792,7 855,7 - 44,0 

18.03.2021 10:00 - 11:00 - - 296,2 502,9 799,1 - 57,0 840,1 897,1 - 98,0 

18.03.2021 11:00 - 12:00 - - 238,3 512,3 750,6 - - 899,6 899,6 - 149,0 

18.03.2021 12:00 - 13:00 - - 238,1 505,8 743,9 - - 768,9 768,9 - 25,0 

18.03.2021 13:00 - 14:00 - - 237,7 524,1 761,8 - - 785,8 785,8 - 24,0 

18.03.2021 14:00 - 15:00 - - 239,7 529,6 769,3 - - 796,3 796,3 - 27,0 

18.03.2021 15:00 - 16:00 - - 242,5 524,2 766,7 - - 915,7 915,7 - 149,0 

18.03.2021 16:00 - 17:00 100,0 - - 695,3 795,3 - 6,1 817,2 823,3 - 28,0 

18.03.2021 17:00 - 18:00 100,0 - - 722,8 822,8 - 5,6 915,2 920,8 - 98,0 

18.03.2021 18:00 - 19:00 100,0 - - 736,5 836,5 - 5,1 930,4 935,5 - 99,0 

18.03.2021 19:00 - 20:00 100,0 - - 724,0 824,0 - 4,7 917,3 922,0 - 98,0 

18.03.2021 20:00 - 21:00 100,0 - - 713,8 813,8 - 4,4 905,4 909,8 - 96,0 

18.03.2021 21:00 - 22:00 100,0 - 195,6 476,9 772,5 - - 921,5 921,5 - 149,0 

18.03.2021 22:00 - 23:00 100,0 - 245,5 388,4 733,9 - - 776,9 776,9 - 43,0 

18.03.2021 

18.03.2021 00:00 - 01:00 - 7,2 - - 7,2 - - 7,4 7,4 - 0,2 

18.03.2021 01:00 - 02:00 - 7,0 - - 7,0 - - 7,3 7,3 - 0,3 

22.04.2021 

22.04.2021 06:00  07:00 - - 6,0 383,3 389,3 - - 410,3 410,3 - 21,0 

30.04.2021 

30.04.2021 19:00  20:00 - 7,7 - - 7,7 - - 8,1 8,1 - 0,4 

01.05.2021  

01.05.2021 23:00  24:00 - 6,6 - - 6,6 - - 7,0 7,0 - 0,4 

02.05.2021  

02.05.2021 07:00 - 08:00 - - 198,6 165,9 364,5 - - 365,9 365,9 - 1,4 

02.05.2021 11:00 - 12:00 - - 145,0 210,1 355,1 - - 360,1 360,1 -  5,0 

02.05.2021 12:00 - 13:00 - - 145,0 208,8 353,8 - - 358,8 358,8 - 5,0 

02.05.2021 13:00 - 14:00 - - 145,0 211,1 356,1 - - 361,1 361,1 -  5,0 

02.05.2021 14:00 - 15:00 - - 145,0 206,4 351,4 - - 356,4 356,4 - 5,0 

02.05.2021 15:00 - 16:00 - - 145,0 209,9 354,9 - - 359,9 359,9 - 5,0 

01.07.2021  

01.07.2021 21:00 - 22:00 - 28,8 - 377,6 406,4 - 408,6 408,6 - 2,2  

01.07.2021 22:00 - 23:00 - 30,8 - 368,9 399,7 - 399,9 399,9 - 0,2  

27.06.2021 

27.06.2021 18:00  19:00 - 3,4 - - 3,4 - - 3,4 3,4 - 

27.06.2021 19:00  20:00 - 3,1 - - 3,1 - - 3,4 3,4 - 0,3 

27.06.2021 20:00  21:00 - 3,3 - - 3,3 - - 3,6 3,6 - 0,3 

27.06.2021 21:00  22:00 - 3,5 - - 3,5 - - 3,7 3,7 - 0,2 

27.06.2021 22:00  23:00 - 3,1 - - 3,1 - - 3,4 3,4 - 0,3 

27.06.2021 23:00  24:00 - 2,6 - - 2,6 - - 3,1 3,1 - 0,5 

01.08.2021 

01.08.2021 00:00 - 01:00 - 113,2 - 400,7 513,9 - - 552,5 552,5 - 38,6 

01.08.2021 01:00 - 02:00 - 135,5 - 389,3 524,8 - - 525,5 525,5 - 0,7 

01.08.2021 23:00 - 24:00 - 120,7 - 410,5 531,2 - - 583,5 583,5 - 52,3 

02.08.2021 

02.08.2021 00:00 - 01:00 - 150,9 - 408,7 559,6 - - 580,9 580,9 - 21,3 

02.08.2021 07:00 - 08:00 - 149,5 - 364,3 513,8 - - 514,8 514,8 - 1,0 

02.08.2021 08:00 - 09:00 - 158,7 - 414,7 573,4 - - 585,6 585,6 -12,2 

02.08.2021 15:00 - 16:00 - 174,8 - 464,1 638,9 - - 649,9 649,9 - 11,0 

02.08.2021 16:00 - 17:00 - 155,8 - 474,6 630,4 - - 659,8 659,8 - 29,4 

02.08.2021 17:00 - 18:00 - 145,4 - 477,4 622,8 - - 657,3 657,3 - 34,5 

02.08.2021 18:00 - 19:00 - 118,4 - 479,5 597,9 - - 653,9 653,9 - 56,0 

02.08.2021 19:00 - 20:00 - 106,4 - 468,7 575,1 - - 631,5 631,5 - 56,4 

02.08.2021 20:00 - 21:00 - 102,0 - 454,5 556,5 - - 623,4 623,4 - 66,9 

02.08.2021 21:00 - 22:00 - 90,5 - 473,1 563,6 - - 646,8 646,8 - 83,2 

02.08.2021 22:00 - 23:00 - 128,7 - 457,9 586,6 - - 648,2 648,2 - 61,6 

02.08.2021 23:00 - 24:00 - 128,5 - 422,8 551,3 - - 617,4 617,4 - 66,1 
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06.08.2021 

06.08.2021 00:00 - 01:00 - 132,4 59,9 390,0 582,3 - - 614,7 614,7 - 32,4 

06.08.2021 23:00 - 24:00 - 167,4 - 406,0 573,4 - - 648,8 648,8 - 75,4 

10.08.2021  

10.08.2021 08:00 - 09:00 - - 113,9 412,0 525,9 - - 634,8 634,8 - 108,9 

10.08.2021 09:00 - 10:00 - 25,9 89,8 430,0 545,7 - - 654,5 654,5 - 108,8 

10.08.2021 21:00 - 22:00 - 144,0 - 463,0 607,0 - - 686,5 686,5 - 79,5 

17.08.2021 

17.08.2021 06:00 - 07:00 - - - 376,0 376,0 - - 433,0 433,0 - 57,0 

30.08.2021 

30.08.2021 00:00 - 01:00 - 19,4 - 390,0 409,4 - - 410,3 410,3 - 0,9 

30.08.2021 01:00 - 02:00 - 23,1 - 378,0 401,1 - - 401,9 401,9 - 0,8 

30.08.2021 02:00 - 03:00 - 25,7 - 374,0 399,7 - - 400,7 400,7 - 1,0 

30.08.2021 03:00 - 04:00 - 28,7 - 368,0 396,7 - - 397,6 397,6 - 0,9 

30.08.2021 04:00 - 05:00 - 27,4 - 368,0 395,4 - - 396,3 396,3 - 0,9 

30.08.2021 05:00 - 06:00 - 35,8 - 368,0 403,8 - - 404,6 404,6 - 0,8 

30.08.2021 06:00 - 07:00 - 37,2 - 376,0 413,2 - - 413,9 413,9 - 0,7 

30.08.2021 07:00 - 08:00 - 31,5 - 356,0 387,5 - - 387,9 387,9 - 0,4 

30.08.2021 08:00 - 09:00 - 25,5 - 412,0 437,5 - - 438,1 438,1 - 0,6 

30.08.2021 09:00 - 10:00 - 29,2 - 430,0 459,2 - - 460,1 460,1 - 0,9 

30.08.2021 10:00 - 11:00 - 12,6 - 447,0 459,6 - - 461,1 461,1 - 1,5 

23.10.2021  

23.10.2021 19:00  20:00 - 4,1 - - 4,1 - - 4,2 4,2 -  0,1 

23.10.2021 20:00  21:00 - 4,4 - - 4,4 - - 4,5 4,5 - 0,1 

28.10.2021  

28.10.2021 06:00 - 07:00 - 3,8 - 342,1 345,9 - - 346,0 346,0 - 0,1 

28.10.2021 07:00 - 08:00 - 3,4 - 373,5 376,9 - - 377,3 377,3 - 0,4 

28.10.2021 16:00 - 17:00 - 3,4 - 398,2 401,6 - - 401,8 401,8 - 0,2 

28.10.2021 20:00 - 21:00 - 4,2 - 429,1 433,3 - - 434,7 434,7 - 1,4 

28.10.2021 21:00 - 22:00 - 1,3 - 431,5 432,8 - - 433,2 433,2 - 0,4 

28.10.2021 22:00 - 23:00 - 4,1 - 384,2 388,3 - - 388,9 388,9 - 0,6 

29.10.2021  

29.10.2021 17:00 - 18:00 - 5,5 - 391,0 396,5 - - 398,1 398,1 - 1,6 

29.10.2021 18:00 - 19:00 - 6,7 - 403,0 409,7 - - 411,8 411,8 - 2,1 

29.10.2021 22:00 - 23:00 - - 1,6 375,0 376,6 - - 375,0 375,0 1,6 

28.11.2021  

28.11.2021 09:00  10:00 - 3,4 - - 3,4 - - 3,5 3,5 - 0,1 

28.11.2021 10:00  11:00 - 3,4 - - 3,4 - - 3,5 3,5 - 0,1 

28.11.2021 11:00  12:00 - 3,3 - - 3,3 - - 3,4 3,4 -  0,1 

28.11.2021 17:00  18:00 - 3,3 - - 3,3 - - 3,4 3,4 -0,1 

28.11.2021 18:00  19:00 - 3,4 - - 3,4 - - 3,5 3,5 - 0,1 

28.11.2021 19:00  20:00 - 3,5 - - 3,5 - - 3,6 3,6 - 0,1 

28.11.2021 21:00  22:00 - 3,5 - - 3,5 - - 3,6 3,6 -  0,1 

28.11.2021 22:00  23:00 - 3,4 - - 3,4 - - 3,5 3,5 -  0,1 

28.11.2021 23:00  24:00 - 2,8 - - 2,8 - - 2,9 2,9 - 0,1 

24.12.2021 

24.12.2021 00:00  01:00 - 2,5 - - 2,5 - - 2,9 2,9 - 0,4 

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «НЕК» допустило маніпулювання на ринку 

електричної енергії, визначені пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині  наявності у 

ТОВ «НЕК» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у 

розрахункових періодах за 19.02.2021, 05.03.2021, 18.03.2021, 22.04.2021, 30.04.2021, 01.05.2021, 

02.05.2021, 01.07.2021, 27.06.2021, 01.08.2021, 02.08.2021, 06.08.2021, 10.08.2021, 17.08.2021, 

30.08.2021, 23.10.2021, 28.10.2021, 28.11.2021, 24.12.2021. Водночас, відповідно до пункту 1.8.5 

Правил ринку, виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням 

таким учасником ринку цих Правил. 
 

8 

пункту 1 частини другої статті 55 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 

 

підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних 

умов з перепродажу електричної 

енергії (трейдерської діяльності) 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з трейдерської діяльності та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку Ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів; 
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підпункту 11 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської 

діяльності) 

 

 

 

пункту 3.5 Типового договору про 

врегулювання небалансів 

електричної енергії, що є додатком 1 

до Правил ринку 

щодо обов’язку Ліцензіата сплачувати своєчасно та 

в повному обсязі за електричну енергію, куплену на 

ринку електричної енергії, та послуги, що надаються 

на ринку електричної енергії; 

 

яким встановлено, що СВБ зобов'язана, зокрема, 

нести фінансову відповідальність перед Оператором 

системи передачі за врегулювання небалансу 

електричної енергії, спричиненого дією СВБ або 

учасниками ринку, які входять до балансуючої групи 

СВБ та здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату 

за небаланс електричної енергії та платежів, 

сформованих Оператором системи передачі для СВБ 

відповідно до Правил ринку. 

Перевіркою встановлено, що станом на 31.12.2021 за даними бухгалтерського обліку 

ТОВ «НЕК» перед ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» обліковується заборгованість у сумі  

28 882,90 тис. грн (з ПДВ) згідно актів приймання-передачі купівлі-продажу електричної енергії 

для врегулювання небалансів. 

Пунктом 2.2 Типового договору, що є додатком 1 до Правил ринку визначено, що Порядок 

розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається Правилами ринку. 

Пунктом 3.5 Типового договору, встановлено, зокрема, що СВБ зобов’язана нести 

фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, 

спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуючої групи СБВ та 

здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, 

сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку. 

Відповідно до пункту 7.7.3 Правил ринку, оплата платіжного документа 

з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок адміністратора розрахунків 

здійснюється протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа. 

Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «НЕК» у січні 2022 року сплатило заборгованість  

у сумі  8 200,01 тис. грн. 

 

 
 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-

КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42419660) за недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення 

Ліцензійних умов з  перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності). 
 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного 

регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» протягом трьох місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану або стану війни в Україні: 
 

1) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форму 

звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (квартальна) «Звіт про діяльність з 
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перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» в паперовому вигляді за 

ІІІ квартал 2020 року на паперовому носії; 
 

            2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговані 

форми звітності № 20-НКРЕКП за ІV квартал 2019 року - ІV квартал 2021 року; 
 

            3) здійснити у повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії перед 

НЕК «УКРЕНЕРГО», про що письмово 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 ТОВ 

«НЕК» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської 

діяльності) та здійснення заходів 

державного регулювання 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 31 травня 2022 року  

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової 

перевірки від 08 лютого 2022 року № 93, проведеної відповідно до Плану 

здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на  

2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року  

№ 2222, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від  

24 грудня 2021 року № 865, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-

КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42419660) не дотримано вимоги нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови 

з трейдерської діяльності), а саме: 

пункту 1 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку трейдера дотримуватися ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з трейдерської діяльності та 
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інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 

2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП), а саме: 

пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати форму звітності 

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.3 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна) направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ,  

вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, 

розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, 

а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс 

подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних 

послуг; 

пункту 2.7, згідно з яким ліцензіат забезпечує достовірність інформації, 

зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної 

енергії (місячна); 

пункту 3.5 у частині зазначення у Додатку 1 «Інформація про обсяг 

чистого доходу від діяльності з трейдерської діяльності та/або трейдерської 

діяльності» до форми звітності № 3-а НКРЕКП інформації щодо чистого 

доходу ліцензіата від діяльності з трейдерської діяльності та/або трейдерської 

діяльності (графи 1 та 3) та наростаючим підсумком з початку року (графи 2 

та 4); 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-

трейдери (квартальна) «Звіт про діяльність з перепродажу електричної  

енергії (трейдерської діяльності)», затвердженої постановою НКРЕКП  

від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми 

звітності № 1-НКРЕКП), а саме:  

пункту 2.1 глави 2, яким встановлено, що форму звітності № 1 трейдери 

подають щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 1 

надсилається трейдером до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» 

або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 270  

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)», яким 

визначено, що ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з 

перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), протягом трьох 
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місяців з дня набрання чинності цією постановою подати до НКРЕКП 

документ, визначений підпунктом 3 пункту 1.6 глави 1 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії 

(трейдерської діяльності); 

постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року №766 «Про дії учасників 

ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а саме: 

пункту 6 (у редакції, що була чинна з 02 жовтня 2021 року), яким 

встановлено, що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) 

при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на 

РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за 

результатами яких формується від’ємна сальдована величина більше ніж 

1 МВт·год за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України», 

пункту 7 (у редакції, що діяла з 02 червня 2021 року), яким встановлено, 

що учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні 

операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми 

договорами (далі – ДД), на РДН та імпорту/експорту електричної енергії 

мають уникати операцій, за результатами яких формується від’ємне 

сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за 

розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України»; 

пункту 1.8.4 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), щодо наявності у 

учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного 

сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за 

розрахунковий період; 

пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної 

енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено, що СВБ 

зобов'язана, зокрема, нести фінансову відповідальність перед Оператором 

системи передачі за врегулювання небалансу електричної енергії, 

спричиненого дією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуючої 

групи СВБ, та здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс 

електричної енергії та платежів, сформованих Оператором системи передачі 

для СВБ відповідно до Правил ринку; 

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – 

Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), а саме: 

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми 

внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання 

від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал; 

абзацу першого пункту 7 у частині обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внески на 

регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за 

звітним;  

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 
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Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині 

забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті; 

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності щодо 

обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були 

зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до 

заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін; 

підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності щодо 

обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів 

кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються 

рішенням НКРЕКП; 

підпункт 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності щодо 

обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності 

на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів; 

підпункт 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності щодо 

обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну 

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

ринку електричної енергії; 

підпункт 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності щодо 

обов’язку ліцензіата здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за 

двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної 

енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку 

електричної енергії; 

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності щодо 

обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію 

(дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів 

для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з  

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022,  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19  

та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі  
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85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» (код 

ЄДРПОУ 42419660) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з трейдерської діяльності, а саме: 

пункту 1 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку трейдера дотримуватися ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з трейдерської діяльності та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП, а саме: 

пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати форму звітності 

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.3 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна) направляється ліцензіатом  

до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ,  

вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, 

розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, 

а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс 

подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних 

послуг; 

пункту 2.7, згідно з яким ліцензіат забезпечує достовірність інформації, 

зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної 

енергії (місячна); 

пункту 3.5 у частині зазначення у Додатку 1 «Інформація про обсяг 

чистого доходу від діяльності з трейдерської діяльності та/або трейдерської 

діяльності» до форми звітності № 3-а НКРЕКП інформації щодо чистого 

доходу ліцензіата від діяльності з трейдерської діяльності та/або трейдерської 

діяльності (графи 1 та 3) та наростаючим підсумком з початку року (графи 2 

та 4); 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП, а саме:  

пункту 2.1 глави 2, яким встановлено, що форму звітності № 1 трейдери 

подають щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.3 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 1 

надсилається трейдером до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» 

або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 270  

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)», яким 

визначено, що ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з 

перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), протягом трьох 
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місяців з дня набрання чинності цією постановою подати до НКРЕКП 

документ, визначений підпунктом 3 пункту 1.6 глави 1 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії 

(трейдерської діяльності); 

постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року №766 «Про дії учасників 

ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а саме: 

пункту 6 (у редакції, що була чинна з 02 жовтня 2021 року), яким 

встановлено, що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) 

при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на 

РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за 

результатами яких формується від’ємна сальдована величина більше ніж 

1 МВт·год за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України», 

пункту 7 (у редакції, що діяла з 02 червня 2021 року), яким встановлено, 

що учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні 

операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми 

договорами (далі – ДД), на РДН та імпорту/експорту електричної енергії 

мають уникати операцій, за результатами яких формується від’ємне 

сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за 

розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України»; 

пункту 1.8.4 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), щодо наявності у 

учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного 

сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за 

розрахунковий період; 

пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної 

енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено, що СВБ 

зобов'язана, зокрема, нести фінансову відповідальність перед Оператором 

системи передачі за врегулювання небалансу електричної енергії, 

спричиненого дією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуючої 

групи СВБ та здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс 

електричної енергії та платежів, сформованих Оператором системи передачі 

для СВБ відповідно до Правил ринку; 

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, а 

саме: 

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми 

внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання 

від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал; 

абзацу першого пункту 7 у частині обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внески на 

регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за 

звітним;  

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 
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Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині 

забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті; 

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності щодо 

обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були 

зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до 

заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін; 

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності  

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших  

30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що 

визначаються рішенням НКРЕКП; 

підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності щодо 

обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності 

на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів; 

підпункту 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за 

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

надаються на ринку електричної енергії; 

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності 

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за 

двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної 

енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку 

електричної енергії; 

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з трейдерської діяльності 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), 

інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих 

днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП. 

 
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої 

статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах 
здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-
КОМПАНІЯ» протягом трьох місяців після припинення чи скасування 
воєнного стану або стану війни в Україні: 

 
1) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (квартальна) 
«Звіт про діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської 
діяльності)» в паперовому вигляді за ІІІ квартал 2020 року; 

2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області 
виправлені форми звітності № 20-НКРЕКП за ІV квартал 2019 року – 
ІV квартал 2021 року; 
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3) здійснити у повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії 
перед НЕК «УКРЕНЕРГО», про що письмово повідомити НКРЕКП та 
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним 
чином завірених копій підтвердних документів. 

 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


