
Департамент  

ліцензійного контролю  

«28» червня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової невиїзної  

перевірки ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом 

проведення, зокрема позапланових невиїзних перевірок.  

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.  

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну 

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

підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки є обґрунтоване звернення 

фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить 

діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, її законних прав та надання 

документів (копій документів), що підтверджують таке порушення.  

До НКРЕКП надійшли звернення НЕК «УКРЕНЕРГО» від 22.04.2022 

№ 01/15810 (вх. НКРЕКП  від 25.04.2022 №5468/1-22), від 10.05.2022 № 01/18186 (вх. 

НКРЕКП від 11.05.2022 № 6286/1-22) та від 03.06.2022 № 01/21738 (вх. НКРЕКП  

від 03.06.2022№7406/1-22) про завантаження ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» 

(далі – ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ») даних комерційного обліку. 

НЕК «УКРЕНЕРГО» як Адміністратор комерційного обліку (далі – АКО) 

забезпечує дотримання учасниками ринку електричної енергії вимог Кодексу 

комерційного обліку електричної енергії, координацію та інформаційний обмін даними 

комерційного обліку на ринку електричної енергії України. 

Відповідно до вищезазначених звернень НЕК «УКРЕНЕРГО», ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» порушено вимоги Кодексу комерційного обліку електричної енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО)  

та Порядок підготовки та надання даних комерційного обліку постачальниками  

послуг комерційного обліку електричної енергії, розміщеному на офіційному  

вебсайті НЕК «УКРЕНЕРГО» за посиланням https://ua.energy/wp-

content/uploads/2019/08/MeteringOperators_Instructions_1.2.pdf (далі – Порядок) в частині 

надання АКО погодинних валідованих даних комерційного обліку за квітень 2022 року, 

та щодо достовірності яких до НЕК «УКРЕНЕРГО», зокрема, надійшли скарги: 

від ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (по ТКО обміну 62ZV73078G702058) листами 

від 14.04.2022 №18-20/2919, від 25.04.2022 №18-20/3113, від 28.04.2022 №18-20/3214, 

від 02.05.2022 №18-20/3248, від 06.05.2022 № 18-20/3371, від 10.05.2022 № 18-20/3419 

від 13.05.2022 № 18-20/3525;  

від АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (по ТКО обміну 62ZV19012G69893U) від 

29.04.2022 №01.01/31-1798, від 10.05.2022 №04.01/31-59, від 16.05.2022 №01.01/31-

1924;  

від АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (по ТКО обміну 62ZV42093-407059) 

від 12.05.2022 №01/151.  
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За результатами здійсненого АКО аналізу завантаження ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» даних комерційного обліку на платформу MMS за квітень 

2022 року виявлено систематичне порушення встановлених термінів надання 

інформації. Зокрема станом на 20.04.2022 року на платформу MMS завантажені 

валідовані дані лише за 11.04.2022 року, що призводить до суттєвої затримки надання 

сертифікованих даних комерційного обліку Адміністратору розрахунків та затримує 

зведення балансу електричної енергії по областях обліку електричної енергії. 

Крім того, за результатами проведеного АКО аналізу завантажених ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» погодинних даних комерційного обліку зафіксовано надання 

однакових (дублюючих) даних комерційного обліку, завантажених ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» зокрема як реліз 0 версії 1:  

- по ТКО обміну 62ZV73078G702058 (1-11, 12-14, 17-19, 21-24, 26-30 квітня);  

- по ТКО обміну 62ZV19012G69893U (1-6, 8-10,12-14, 17-19, 21-24,  

26-30 квітня);  

- по ТКО обміну 62ZV42093-407059 (1-6, 8-10,12-14, 17-19, 21-24, 26-30 квітня). 

Одночасно АКО зафіксовано суттєві розбіжності погодинних даних 

комерційного обліку між останнім та нульовими релізами, зокрема за 1-13, 15 квітня, 

по яким ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» завантажені валідовані дані комерційного 

обліку.  

За квітень 2022 року АКО зафіксовано неодноразове порушення ДП  «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» термінів надання скоригованих даних комерційного обліку 

(версія 1) в цілому за декаду, зокрема:  

- по ТКО обміну 62ZV73078G702058 (3,5,7,8,9,10,15 квітня);  

- по ТКО обміну 62ZV19012G69893U (3,5,7,8,9,10,15 квітня);  

- по ТКО обміну 62ZV42093-407059 (3,5,7,8,9,10,15 квітня).  

Також, за інформацією НЕК «УКРЕНЕРГО», дані комерційного обліку за 

окремі дні надавалися 4-5 разів:  

- по ТКО обміну 62ZV73078G702058 (1,2,3 квітня);  

- по ТКО обміну 62ZV19012G69893U (1,2,3 квітня);  

- по ТКО обміну 62ZV42093-407059 (1,2,3 квітня).  

Крім того, станом на 09:00 19.05.2022 ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» взагалі 

не здійснило надання погодинних валідованих даних комерційного обліку 

електричної енергії за версією 2 за всі дні квітня 2022 року (відповідно до п.4.3 

Порядку термін надання таких даних встановлено 24:00 12.05.2022).  

Крім цього, в зв’язку з ненаданням ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» валідованих 

даних комерційного обліку за 14, 16-30 квітня 2022 року, Адміністратору розрахунків для 

подальших розрахунків надані однакові (дублюючі) погодинні дані комерційного обліку.  

Також з питання завантаження ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» на платформу 

MMS недостовірних даних комерційного обліку за квітень 2022 року, надійшли до 

НКРЕКП звернення від ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» від 29.04.2022 №18-20/3232 

(вх. НКРЕКП від 29.04.2022 № 5785/1-22), від 13.05.2022 № 18-20/3525 (вх. НКРЕКП 

від 17.05.2022 № 6574/1-22), від 23.05.2022 № 18-20/3708 (вх. НКРЕКП від 25.05.2022 

№ 6901/1-22). 

Відповідно, внаслідок невиконання ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» своїх 

зобов'язань щодо формування та передачі даних комерційного обліку АКО, а також 

невиконання обґрунтованих вимог АКО щодо усунення виявлених порушень щодо 

своєчасності та достовірності надання даних комерційного обліку відповідно до 
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Порядку, АКО було позбавлено можливості належним чином виконувати покладені на 

нього функції, зокрема, щодо забезпечення зведення балансу електричної енергії в 

областях обліку та торговій зоні ринку електричної енергії України та формування 

даних комерційного обліку для розрахунків на ринку електричної енергії згідно з 

підпунктами 9 та 15 пункту 2.2.2 ККО. 

Пунктом 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» встановлено обов’язок виробника дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

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

Відповідно до підпункту 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії затверджених постановою 

НКРЕКП від 27.12.2017  № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної 

енергії) ліцензіат зобов’язаний надавати учасникам ринку дані та інформацію, 

необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та 

порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем 

розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, 

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та 

інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей. 

Відповідно до підпункту 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії ліцензіат зобов’язаний забезпечувати та здійснювати комерційний 

облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил 

ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та 

нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

Згідно з пунктом 2.1.2 ККО метою організації комерційного обліку електричної 

енергії на ринку електричної енергії є надання учасникам ринку повної та достовірної 

інформації про обсяги виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої 

та експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок часу 

для її подальшого використання та здійснення розрахунків між учасниками ринку.  

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону 

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

енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) 

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (з урахуванням змін, внесених 

постановою КМУ від 13 травня 2022 року № 573) Департамент ліцензійного контролю 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову невиїзну 

перевірку ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) в 

частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, 

а саме дотримання вимог пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про 

ринок електричної енергії», пункту 2.1.2 ККО та підпункту 34 пункту 2.2 та підпункту 

3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю 

 

Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Провести позапланову невиїзну перевірку ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» 

(код ЄДРПОУ 24584661)  у частині питань, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                            К. Ущаповський 

 


