
02.08.2022                                                                                                 УТОЧНЕНО 
                                                                                                           Голові НКРЕКП 
                                                                                                           Членам НКРЕКП 

Обґрунтування  
щодо необхідності прийняття постанови  НКРЕКП «Про припинення  розгляду спору 

між ПрАТ «Укргідроенерго» та НЕК «Укренерго» 
 

ПрАТ «Укргідроенерго» листом від 06.12.2021 № 28-1/5171 ініціювало процедуру 
досудового врегулювання спору з НЕК «Укренерго» у відповідності до Порядку 
врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять 
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 5 лютого 2019 року № 156 (далі – Порядок), з питання укладення у 2021 році 
Договору про спільне використання технологічних електричних мереж (далі – ДСВТЕМ) 
з оператором системи передачі (далі – ОСП) НЕК «Укренерго».  

03 лютого 2022 року НКРЕКП було проведено попередні слухання щодо 
врегулювання спору між ПрАТ «Укргідроенерго» та НЕК «Укренерго»  з питання 
укладення ДСВТЕМ з ОСП (НЕК «Укренерго»). Згідно з наданою ПрАТ 
«Укргідроенерго» інформацією НЕК «Укренерго» використовує мережі філії 
«Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» КРУЕ 330 кВ з метою транспортування 
(транзиту) електричної енергії у власні мережі, тобто забезпечення перетоків (транзиту) 
між лініями, що належать НЕК «Укренерго» (ПЛ-330 кВ Бар, ПЛ-330 кВ ДсГЕС та ПЛ-
330 кВ ЛадТЕС). При цьому ПрАТ «Укргідроенерго» несе витрати, які складаються з 
витрат на обслуговування обладнання КРУЕ-330 та втрат електричної енергії, що 
виникають на пристроях ПрАТ «Укргідроенерго». Транзит мережами КРУЕ-330 кВ 
здійснюється виключно з метою забезпечення передачі електричної енергії ОСП та не має 
відношення до розподілу електричної енергії.  

ПрАТ «Укргідроенерго» надіслало ОСП оферту від 27.01.2021 № 25-4/379 щодо 
укладення ДСВТЕМ. У відповідь, листом від 15.02.2021 № 01/5700 НЕК «Укренерго» 
відмовило в укладенні ДСВТЕМ, обґрунтовуючи це відсутністю в Законі України «Про 
ринок електричної енергії» положень, які передбачають укладення такого договору. 
Листом від 29.10.2021 № 01/48901 НЕК «Укренерго» повторно відмовило ПрАТ 
«Укргідроенерго» в укладенні договору, посилаючись на постанову НКРЕКП від 
20.10.2021 № 1811, якою були внесені зміни (що набувають чинності з 01.01.2022) до 
Ліцензійних умов та ПРРЕЕ, та зазначило, що питання буде розглянуто після 01.01.2022 
року, про що буде повідомлено окремо.  

 Враховуючи наведене та оскільки положеннями чинного законодавства не 
передбачено зобовязання ОСП щодо укладення ДСВТЕМ до 01.01.2022, тому відповідно 
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 роздрібного ринку електричної енергії пропонує прийняти постанову 
НКРЕКП «Про припинення розгляду спору між ПрАТ «Укргідроенерго» та НЕК 
«Укренерго», згідно з якою припинити розгляд спору між Приватним акціонерним 
товариством «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716) та Приватним акціонерним 
товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго»  (код ЄДРПОУ 00100227)  
у зв’язку із відсутністю порушень законодавства. 

 

Директор Департаменту із регулювання відносин та захисту  
прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії             Ігор ГОРОДИСЬКИЙ 
 
 



 
 
                                                                                                                                                  ПРОЄКТ 

                   
       

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

ПОСТАНОВА 

 

___________________ Київ № __________________ 

 
Про припинення розгляду спору між 
ПрАТ «Укргідроенерго» та НЕК 
«Укренерго»   
 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, за результатом врегулювання спору між Приватним акціонерним 
товариством «Укргідроенерго» та Приватним акціонерним товариством «Національна 
енергетична компанія «Укренерго» щодо укладення у 2021 році договору про спільне 
використання технологічних електричних мереж, установила, що дії Приватного 
акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»  не містять 
порушень вимог законодавства. 

Відповідно до статей 17 та 21 Закону України «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 
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 лютого 2019 року № 156, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Припинити розгляд спору між Приватним акціонерним товариством 
«Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716) та Приватним акціонерним товариством 
«Національна енергетична компанія «Укренерго»  (код ЄДРПОУ 00100227)  у зв’язку 
із відсутністю порушень законодавства. 

 
  

  
Голова  НКРЕКП                                                           К. Ущаповський 

 


