
Департамент ліцензійного      Голові НКРЕКП 

контролю         Членам НКРЕКП 

___ серпня 2022 року 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 

містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», 

ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК» та ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ» 

 

Відповідно до пункту 22
1
 частини першої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), Регулятор проводить 

розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної 

енергії відповідно до Порядку розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23 вересня 2020 року № 1760 (далі – Порядок). 

Згідно з пунктом 2.1 глави 2 Порядку дані та обставини, що свідчать про 

можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, виявляються у 

процесі здійснення моніторингу функціонування ринків/державного контролю за 

дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов або розгляду 

повідомлень (заяв) від учасників/суб’єктів ринків та заявників про можливе 

порушення законодавства щодо функціонування ринків. 

Пунктом 2.2 Порядку встановлено, що структурний підрозділ НКРЕКП, 

який виявив обставини, дані у процесі здійснення моніторингу функціонування 

ринків та/або отримав повідомлення від учасників/суб’єктів ринків та заявників, 

що свідчать про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, 

повідомляє про це в письмовій формі структурний підрозділ НКРЕКП, на який 

покладено функцію організації розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної енергії та природного газу (далі – 

СП НКРЕКП). 

Службовою запискою від 27.06.2022 № 329/22-22 Департамент 

енергоринку, за результатами здійсненого оперативного моніторингу у торговій 

зоні «ОЕС України» повідомив Департамент ліцензійного контролю про те, що за 

результатами діяльності ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на ринку електричної енергії у 

період з 28.05.2022 – 16.06.2022 сформувалась від’ємна сальдована величина. 

ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» здійснюючи 11.06.2022 продаж електричної 

енергії за двосторонніми договорами ТОВ «ПАВЕРСТОК» та ТОВ «НАША 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» не забезпечувало купівлю відповідних обсягів за 

двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед» та на 

внутрішньодобовому ринку, внаслідок чого в ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» 

сформувалась від’ємна сальдована величина. 

Аналогічно діяло ТОВ «МІДБОР» 16.06.2022, яке продаючи електричну 

енергію за двосторонніми договорами ТОВ «ПАВЕРСТОК» і ТОВ «НАША 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та не забезпечуючи купівлю відповідних обсягів за 



двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед» та на 

внутрішньодобовому ринку, сформувало від’ємну сальдовану величину . 

ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» від 11.06.2022, ТОВ «МІДБОР» від 23.06.2022 та 

ТОВ «ПАВЕРСТОК» від 23.06.2022 набули статусу «Дефолтний». 

З метою дослідження поведінки вищезазначених учасників ринку 

електричної енергії, потрібно дослідити та проаналізувати їх дії на ринку 

електричної енергії починаючи з 01 травня 2022 року по 30 червня 2022 року. 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП «Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 

містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», 

ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК» та ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ» та провести розслідування порушень законодавства зазначеними 

учасниками ринку електричної енергії за період з 01 травня 2022 року по 

30 червня 2022 року. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                 Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                    № _______________ 
Київ 

 

 

Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування  

ринку електричної енергії, ознаки яких  

містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»,  

ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР»,  

ТОВ «ПАВЕРСТОК» та ТОВ «НАША 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 

 

Відповідно до пункту 22¹ частини першої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», Порядку розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Почати розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку 

електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»,  
ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», за період із 01 травня 2022 року по  

30 червня 2022 року. 

 

 

Голова НКРЕКП                  К. Ущаповський 

 


