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УТОЧНЕНО 

Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«16» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ»  за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов 

з виробництва електричної енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення 

порушень ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 28 червня 2022 року № 646 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ»  та посвідчення про 

проведення перевірки від 06 липня 2022 року № 169 НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 

перевірку дотримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) (далі – ДП 

«НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної 

енергії), за період діяльності з 01 квітня 2022 року по 10 липня 2022 року, за результатами 

якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року № 167 (далі – Акт 

№ 167).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за дотриманням 

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

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат 

повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про 

результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня 

отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 
 

Акт № 167 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області 29 липня 2022 рекомендованим листом № 0312719386727, який відповідно до 

інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на 

офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 18 липня 2022 року «Відправлення 

вручено: особисто». 
 

У строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки 

(граничний термін 08 серпня 2022 року) ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» не надало до НКРЕКП 

письмових пояснень до Акта № 167. 
 

Так Актом № 167 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»,  

 

 

щодо обов’язку виробника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

щодо обов’язку Ліцензіата надавати учасникам 

ринку дані та інформацію, необхідну для виконання 
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підпункту 34 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 3 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

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; 

 

щодо обов’язку Ліцензіата 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. 

 

Відповідно до пункту 2.5 Порядку  підготовки та надання даних комерційного обліку 

постачальниками послуг комерційного обліку електричної енергії, що розміщений на 

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

content/uploads/2019/08/MeteringOperators_Instructions_1.2.pdf (далі – Порядок) до 10:00 у 

D+1 Оператори обліку (оператори мереж та виробники електроенергії) завантажують в 

систему MMS погодинні валідовані дані комерційного обліку електричної енергії як реліз 0 

версії 1. 

Перевіркою встановлено, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 02.04.2022, 07.04.2022, 

14.04.2022, 15.04.2022 завантажило у D+1 погодинні дані комерційного обліку до системи 

управління ринком MMS, реліз 0 версії 1 з порушенням терміну визначеного пунктом 2.5 

Порядку від 1 до 23 хвилин, а саме: 

Період 

Реліз валідованих даних 

комерційного обліку 

електричної енергії 

Час 

завантаження 

Кінцевий час 

завантаження відповідно 

до пункту 2.5 Порядку 

Відхилення, 

хвилин 

01.04.2022 0 02.04.2022 10:23 02.04.2022 до 10:00 23 

06.04.2022 0 07.04.2022 10:21 07.04.2022 до 10:00 21 

13.04.2022 0 14.04.2022 10:01 14.04.2022 до 10:00 1 

14.04.2022 0 15.04.2022 10:03 15.04.2022 до 10:00 3 

 

Пунктом 2.9 Порядку передбачено, що Оператори обліку, за необхідності, мають 

можливість до 13:30 у D+1 надати скориговані дані комерційного обліку як наступні релізи 

версії 1. 

Пунктом 3.1 Порядку передбачено, що до 00:00 3-го календарного дня після 

закінчення розрахункової декади (D10+3) Оператори обліку мають можливість, за 

необхідності, надати скориговані дані комерційного обліку за будь-який день розрахункової 

декади як наступні релізи версії 1. При цьому, Оператор обліку зобов’язаний до кінця 

поточного дня повідомити про таку корекцію Учасника ринка, з яким пов’язані ТКО зі 

зміненими даними комерційного обліку. 

Комісія з перевірки зазначає, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» впродовж квітня 

2022 року з перевищенням термінів визначених пунктом 2.9 Порядку та до настання 

терміну, визначеного пунктом 3.1 Порядку, завантажило скориговані погодинні дані 

комерційного обліку до системи управління ринком MMS, як наступні релізи версії 1 по ТКО 

62ZV73078G702058, 62ZV19012G69893U, 62ZV42093-407059 за 01.04.2022, 02.04.2022, 

03.04.2022, 06.04.2022, 11.04.2022, 12.04.2022 та 13.04.2022. 

Крім того, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» з перевищенням термінів, визначених 

пунктом 3.1 Порядку, завантажило скориговані дані комерційного обліку за 03.04.2022, 
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05.04.2022, 07.04.2022, 08.04.2022, 09.04.2022, 10.04.2022 та 15.04.2022 як наступні релізи 

версії 1, а саме: 

 

Період 

Реліз 

скориго-

ваних 

даних 

комер-

ційного 

обліку 

електрич

ної 

енергії 

Час 

завантаження 

Кінцевий термін 

внесення 

скоригованих 

даних 

комерційного 

обліку як 

наступні релізи 

версії 1 при 

щоденній 

процедурі 

завантаження та 

балансування 

даних відповідно 

до пункту 2.9 

Порядку 

Відхилення 

від строку 

визначеног

о до пункту 

2.9 Порядку 

Термін внесення 

скоригованих 

даних 

комерційного 

обліку як наступні 

релізи версії 1 при 

щодекадній 

процедурі 

завантаження та 

балансування даних 

відповідно до 

пункту 3.1 Порядку 

Відхилення від 

строку 

визначеного до 

пункту 2.9 

Порядку 

01.04.2022 4 
07.04.2022 

8:48 

02.04.2022 до 

13:30 

4 дн. 19 

год. 18 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

01.04.2022 3 
06.04.2022 

21:08 

02.04.2022 до 

13:30 

4 дн. 7 год. 

38 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

01.04.2022 2 
06.04.2022 

13:32 

02.04.2022 до 

13:30 

4 дн. 0 год. 

2 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

02.04.2022 3 
07.04.2022 

11:43 

03.04.2022 до 

13:30 

3 дн. 22 

год. 13 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

02.04.2022 2 
06.04.2022 

21:00 

03.04.2022 до 

13:30 

3 дн. 7 год. 

30 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

02.04.2022 1 
04.04.2022 

9:21 

03.04.2022 до 

13:30 

19 год. 51 

хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

03.04.2022 1 
08.04.2022 

8:58 

04.04.2022 до 

13:30 

3 дн. 19 

год. 28 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

03.04.2022 3 
13.04.2022 

10:08 

04.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

10 год. 08 хв. 

05.04.2022 1 
13.04.2022 

8:39 

06.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

8 год. 39 хв. 

05.04.2022 2 
13.04.2022 

10:16 

06.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

10 год. 16 хв. 

06.04.2022 1 
07.04.2022 

14:18 

07.04.2022 до 

13:30 

0 год. 48 хв. 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

07.04.2022 1 
13.04.2022 

8:53 

08.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

8 год. 53 хв. 

08.04.2022 1 
14.04.2022 

9:02 

09.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

1 дн. 9 год. 2 

хв. 

09.04.2022 1 
15.04.2022 

11:57 

10.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

4 дн. 22 год. 27 

хв. 

10.04.2022 1 
16.04.2022 

19:34 

11.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

3 дн. 19 год. 34 

хв. 

11.04.2022 1 
18.04.2022 

8:30 

12.04.2022 до 

13:30 

5 дн. 19 

год. 0 хв. 

21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

12.04.2022 2 
20.04.2022 

10:30 

13.04.2022 до 

13:30 

6 дн. 21 

год. 0 хв. 

21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

12.04.2022 1 
14.04.2022 

15:12 

13.04.2022 до 

13:30 

1 дн. 1 год. 

42 хв. 

21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

13.04.2022 1 
14.04.2022 

15:31 

14.04.2022 до 

13:30 

2 год. 1 хв. 21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

15.04.2022 1 
25.04.2022 

8:28 

16.04.2022 до 

13:30 

- 21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

2 дн. 8 год. 28 

хв. 

Комісія з перевірки зазначає, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» здійснювало 

завантаження до системи управління ринком MMS однакові (ідентичні) дані комерційного 

обліку як реліз 0 версії 1: 

- по 62ZV73078G702058 (область обліку РАЕС-область обліку Рівнеобленерго), а саме: 

з 1 по 11 квітня 2022 року та 26 квітня 2022 року: 

з 12 по 14 квітня 2022 року: 

з 17 по 19 квітня 2022 року: 

з 21 по 24 квітня 2022 року: 

з 27 по 30 квітня 2022 року: 
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- по 62ZV19012G69893U (область обліку Миколаївобленерго-область обліку ЮУАЕС) а 

саме: з 1 по 6 квітня 2022 року (IN): 

з 1 по 6 квітня 2022 року (OUT): 

з 8 по 10 квітня 2022 року (IN): 

з 8 по 10 квітня 2022 року (OUT): 

з 12 по 14 квітня 2022 року (IN): 

з 12 по 14 квітня 2022 року (OUT): 

з 17 по 19 квітня 2022 року (IN): 

з 17 по 19 квітня 2022 року (OUT): 

з 21 по 24 квітня 2022 року (IN): 

з 21 по 24 квітня 2022 року (OUT): 

з 25 по 30 квітня 2022 року (IN): 

з 25 по 30 квітня 2022 року (OUT): 

- по 62ZV42093-407059 (область обліку ЗАЕС-область обліку ЗаТЕС), а саме: 

з 1 по 6 квітня 2022 року (IN): 

1 та 2 квітня 2022 року (OUT): 

3 та 4 квітня 2022 року (OUT): 

з 8 по 10 квітня 2022 року (IN): 

8 та 9 квітня 2022 року (OUT): 

з 12 по 14 квітня 2022 року (IN): 

з 17 по 19 квітня 2022 року (IN): 

з 21 по 24 квітня 2022 року (IN): 

21 та 22 квітня 2022 року(OUT): 

23 та 24 квітня 2022 року(OUT): 

з 25 по 30 квітня 2022 року (IN): 

27 та 28 квітня 2022 року(OUT): 

29 та 30 квітня 2022 року(OUT): 

 

Фактична різниця між завантаженими в систему MMS погодинних валідованих 

даних комерційного обліку електричної енергії як реліз 0 версії 1 та останніми релізом 

скоригованих даних  комерційного обліку, завантажених в систему MMS версії 1 за 

відповідний день по ТКО 62ZV73078G702058, 62ZV19012G69893U, 62ZV42093-407059 

склали: 

- по 62ZV73078G702058 (область обліку РАЕС-область обліку Рівнеобленерго): 

01.04.2022 – (-) 28 816 кВт год; 

02.04.2022 – 35 556 кВт год; 

03.04.2022 – (-) 102 709 кВт год; 

04.04.2022 – 17 692 кВт год; 

05.04.2022 – 50 732 кВт год; 

06.04.2022 – 32 380 кВт год; 

07.04.2022 – (-) 253 581 кВт год; 

08.04.2022 – (-) 142 168 кВт год; 

09.04.2022 – (-) 81 818 кВт год; 

10.04.2022 – (-) 271 823 кВт год; 

11.04.2022 – (-) 251 645 кВт год; 

12.04.2022 – (-) 5 975 кВт год; 

13.04.2022 – 19 778 кВт год; 

15.04.2022 – (-) 179 612 кВт год; 

24.04.2022 – (-) 27 627 кВт год; 

25.04.2022 – (-) 261 430 кВт год; 

26.04.2022 – (-) 261 430 кВт год. 

- по 62ZV19012G69893U (область обліку Миколаївобленерго-область обліку 

ЮУАЕС): 
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IN 

01.04.2022 – 291 804 кВт год; 

02.04.2022 – 660 557 кВт год; 

03.04.2022 – 800 346 кВт год; 

04.04.2022 – 508 890 кВт год; 

05.04.2022 – 425 028 кВт год; 

06.04.2022 – 294 642 кВт год; 

07.04.2022 – (-) 613 698 кВт год; 

08.04.2022 – (-) 175 182 кВт год; 

09.04.2022 – (-) 239 842 кВт год; 

10.04.2022 – (-) 81 749 кВт год; 

11.04.2022 – 186 725 кВт год; 

12.04.2022 – 161 980 кВт год; 

13.04.2022 – 286 316 кВт год; 

15.04.2022 – 96 469 кВт год; 

24.04.2022 – (-) 107 447 кВт год. 

OUT 

01.04.2022 – 152 640 кВт год; 

02.04.2022 – (-) 83 800 кВт год; 

03.04.2022 – (-) 107 840 кВт год; 

04.04.2022 – (-) 58 850 кВт год; 

05.04.2022 – 253 270 кВт год; 

06.04.2022 – 220 600 кВт год; 

07.04.2022 – 43 643 кВт год; 

08.04.2022 – 122 218 кВт год; 

09.04.2022 – 261 711 кВт год; 

10.04.2022 – 27 812 кВт год; 

11.04.2022 – (-) 334 184 кВт год; 

12.04.2022 – 266 657 кВт год; 

13.04.2022 – (-) 28 003 кВт год; 

15.04.2022 – (-) 199 787 кВт год; 

24.04.2022 – 95 274 кВт год. 

- по 62ZV42093-407059 (область обліку ЗАЕС-область обліку ЗаТЕС): 

IN 

01.04.2022 – 2 103 750 кВт год; 

02.04.2022 – 1 729 530 кВт год; 

03.04.2022 – 2 706 660 кВт год; 

04.04.2022 – 2 798 730 кВт год; 

05.04.2022 – 2 296 800 кВт год; 

06.04.2022 – 2 110 680 кВт год; 

07.04.2022 – (-) 964 260 кВт год; 

08.04.2022 – (-) 269 280 кВт год; 

09.04.2022 – (-) 1 306 800 кВт год; 

10.04.2022 – (-) 1 419 660 кВт год; 

11.04.2022 – (-) 321 750 кВт год; 

12.04.2022 – 1 168 200 кВт год; 

13.04.2022 – 1 683 000 кВт год; 

15.04.2022 – 4 983 660 кВт год; 

24.04.2022 – 3 050 190 кВт год. 

OUT 

01.04.2022 – 42 012 кВт год; 

02.04.2022 – 43 696 кВт год; 

03.04.2022 – 44 898 кВт год; 
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04.04.2022 – 53 985 кВт год; 

05.04.2022 – 52 374 кВт год; 

06.04.2022 – 54 908 кВт год;5 

07.04.2022 – 23 643 кВт год; 

08.04.2022 – 2 719 кВт год; 

09.04.2022 – (-) 4 069 кВт год; 

10.04.2022 – (-) 7 242 кВт год; 

11.04.2022 – 9 232 кВт год; 

12.04.2022 – 12 935 кВт год; 

13.04.2022 – 10 385 кВт год; 

15.04.2022 – 19 467 кВт год; 

17.04.2022 – (-) 468 кВт год; 

24.04.2022 – (-) 1 195 кВт год; 

25.04.2022 – (-) 980 кВт год; 

26.04.2022 – 5 282 кВт год; 

28.04.2022 – (-) 1 139 кВт год; 

30.04.2022 – 8 128 кВт год. 

Комісією з перевірки проаналізовано дані комерційного обліку завантажені 

ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» до системи управління ринком MMS за квітень 2022 року за 

всіма релізами версії 1 та виявлено однакові (дублюючі) погодинні дані комерційного 

обліку по: 

62ZV90981G697836 – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 26, 27, 28, 29 та 30 

квітня 2022 року; 

62ZV83348G010205 – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 26, 27, 28, 29 та 30 

квітня 2022 року; 

62ZV57896G26624Y – за 15 та 24 квітня 2022 року, за 13 та 23 квітня 2022 року; 

62ZV25528G33850L – за 15 та 24 квітня 2022 року, за 13 та 23 квітня 2022 року; 

62ZV32003G06702K – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV92051G560905 – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13,21,22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV07192G151172 – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13,21,22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV51108G15504Y – за 21 та 22 квітня 2022 року, за 28 та 29 квітня 2022 року; 

62ZV10532G75682E – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV88471G13284U – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV91980G41860Q – за 23 та 24 квітня 2022 року; 

62ZV01699G25075K – за 23 та 24 квітня 2022 року. 

 

Відповідно до пункту 4.3 Порядку, до 24:00 дня М1+12 всі без виключень Оператори 

обліку (оператори мереж та виробники електроенергії) обов’язково завантажують в 

систему MMS погодинні валідовані дані комерційного обліку електричної енергії як 

черговий реліз версії 2 за всі дні  розрахункового місяця. Дані завантажуються для всіх ТКО, 

включаючи ТКО для яких вже було надано остаточні дані комерційного обліку за версією 1. 
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Комісія з перевірки зазначає, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» з порушенням 

термінів, визначених пунктом 4.3 Порядку, завантажило погодинні дані комерційного 

обліку до системи управління ринком MMS, як черговий реліз версії 2 за квітень 2022 року, 

а саме: 

ТКО Реліз Час завантаження 

Кінцевий термін внесення 

даних комерційного обліку 

як черговий реліз версії 2 

Відхилення терміну 

завантаження даних 

62ZV57896G26624Y 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV25528G33850L 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV90981G697836 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV83348G010205 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV73078G702058 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV51108G15504Y 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV07192G151172 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV42093-407059 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV36649G17884B 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV12142G36758Z 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV10532G75682E 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV88471G13284U 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV01699G25075K 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV91980G41860Q 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV92051G560905 2 24.05.2022 9:11 12.05.2022 24:00 11 дн. 9 год. 11 хв. 

62ZV28018G87693O 2 24.05.2022 9:11 12.05.2022 24:00 11 дн. 9 год. 11 хв. 

62ZV32003G06702K 2 24.05.2022 9:11 12.05.2022 24:00 11 дн. 9 год. 11 хв. 

62ZV28018G87693O 2 24.05.2022 9:11 12.05.2022 24:00 11 дн. 9 год. 11 хв. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

1. постанову, якою: 

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 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 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 

АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) за 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:  

Зобов’язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) у строк до 

01 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області належним чином завірені копії підписаних сторонами актів звірки загальної кількості 

відпущеної (отриманої) електричної енергії з суміжним ліцензіатом за квітень 2022 року за 

точками комерційного обліку 62ZV73078G702058, 62ZV42093-407059, 62ZV19012G69893U, 

62ZV90981G697836, 62ZV83348G010205, 62ZV57896G26624Y, 62ZV25528G33850L, 

62ZV32003G06702K, 62ZV92051G560905, 62ZV07192G151172, 62ZV51108G15504Y, 

62ZV10532G75682E, 62ZV88471G13284U, 62ZV91980G41860Q та 62ZV01699G25075K. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 
 



УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про накладення штрафу на ДП 

«НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» за 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 серпня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року № 167, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП 28 червня 2022 року № 646 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 06 липня 

2022 року № 169, установлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОАТОМ»  (код ЄДРПОУ 24584661) не дотримано вимоги нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП 

від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва 

електричної енергії), а саме:  

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку виробника дотримуватися ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 
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підпункт 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та 

інформацію, необхідну 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; 

підпункт 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата 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. 

 

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», статті 77 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» та у зв’язку з воєнним станом 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 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:  
 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) 

за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії, а саме: 

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку виробника дотримуватися ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

підпункту 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та 

інформацію, необхідну 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 



3 

 

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; 

підпункту 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата 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. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші 

санкції»).  

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень  

ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом 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 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, згідно з Актом 

позапланової невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року № 167, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 28 червня 2022 року № 646 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 

АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код 

ЄДРПОУ 24584661) усунути порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови 

з виробництва електричної енергії), а саме: 

підпункту 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та 
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інформацію, необхідну 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; 

підпункту 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата 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, 

для чого у строк до 01 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином завірені 

копії підписаних сторонами актів звірки загальної кількості відпущеної 

(отриманої) електричної енергії з суміжним ліцензіатом за квітень 2022 року 

за точками комерційного обліку 62ZV73078G702058, 62ZV42093-407059, 

62ZV19012G69893U, 62ZV90981G697836, 62ZV83348G010205, 

62ZV57896G26624Y, 62ZV25528G33850L, 62ZV32003G06702K, 

62ZV92051G560905, 62ZV07192G151172, 62ZV51108G15504Y, 

62ZV10532G75682E, 62ZV88471G13284U, 62ZV91980G41860Q та 

62ZV01699G25075K. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«16» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ»  щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії 

та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» та проєкту 

розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 28 червня 2022 року № 646 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ»  та посвідчення про 

проведення перевірки від 06 липня 2022 року № 169 НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 

перевірку дотримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) (далі – ДП 

«НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної 

енергії), за період діяльності з 01 квітня 2022 року по 10 липня 2022 року, за результатами 

якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року № 167 (далі – Акт 

№ 167).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за дотриманням 

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

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат 

повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про 

результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня 

отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 
 

Акт № 167 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області 29 липня 2022 рекомендованим листом № 0312719386727, який відповідно до 

інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на 

офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 18 липня 2022 року «Відправлення 

вручено: особисто». 
 

У строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки 

(граничний термін 08 серпня 2022 року) ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» не надало до НКРЕКП 

письмових пояснень до Акта № 167. 
 

Так Актом № 167 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»,  

 

 

підпункту 34 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії  

щодо обов’язку виробника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

щодо обов’язку Ліцензіата надавати учасникам 

ринку дані та інформацію, необхідну для виконання 

ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в 
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підпункту 3 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

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; 

 

щодо обов’язку Ліцензіата 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. 

 

Відповідно до пункту 2.5 Порядку  підготовки та надання даних комерційного обліку 

постачальниками послуг комерційного обліку електричної енергії, що розміщений на 

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

content/uploads/2019/08/MeteringOperators_Instructions_1.2.pdf (далі – Порядок) до 10:00 у 

D+1 Оператори обліку (оператори мереж та виробники електроенергії) завантажують в 

систему MMS погодинні валідовані дані комерційного обліку електричної енергії як реліз 0 

версії 1. 

Перевіркою встановлено, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 02.04.2022, 07.04.2022, 

14.04.2022, 15.04.2022 завантажило у D+1 погодинні дані комерційного обліку до системи 

управління ринком MMS, реліз 0 версії 1 з порушенням терміну визначеного пунктом 2.5 

Порядку від 1 до 23 хвилин, а саме: 

Період 

Реліз валідованих даних 

комерційного обліку 

електричної енергії 

Час 

завантаження 

Кінцевий час 

завантаження відповідно 

до пункту 2.5 Порядку 

Відхилення, 

хвилин 

01.04.2022 0 02.04.2022 10:23 02.04.2022 до 10:00 23 

06.04.2022 0 07.04.2022 10:21 07.04.2022 до 10:00 21 

13.04.2022 0 14.04.2022 10:01 14.04.2022 до 10:00 1 

14.04.2022 0 15.04.2022 10:03 15.04.2022 до 10:00 3 

 

Пунктом 2.9 Порядку передбачено, що Оператори обліку, за необхідності, мають 

можливість до 13:30 у D+1 надати скориговані дані комерційного обліку як наступні релізи 

версії 1. 

Пунктом 3.1 Порядку передбачено, що до 00:00 3-го календарного дня після 

закінчення розрахункової декади (D10+3) Оператори обліку мають можливість, за 

необхідності, надати скориговані дані комерційного обліку за будь-який день розрахункової 

декади як наступні релізи версії 1. При цьому, Оператор обліку зобов’язаний до кінця 

поточного дня повідомити про таку корекцію Учасника ринка, з яким пов’язані ТКО зі 

зміненими даними комерційного обліку. 

Комісія з перевірки зазначає, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» впродовж квітня 

2022 року з перевищенням термінів визначених пунктом 2.9 Порядку та до настання 

терміну, визначеного пунктом 3.1 Порядку, завантажило скориговані погодинні дані 

комерційного обліку до системи управління ринком MMS, як наступні релізи версії 1 по ТКО 

62ZV73078G702058, 62ZV19012G69893U, 62ZV42093-407059 за 01.04.2022, 02.04.2022, 

03.04.2022, 06.04.2022, 11.04.2022, 12.04.2022 та 13.04.2022. 

Крім того, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» з перевищенням термінів, визначених 

пунктом 3.1 Порядку, завантажило скориговані дані комерційного обліку за 03.04.2022, 

05.04.2022, 07.04.2022, 08.04.2022, 09.04.2022, 10.04.2022 та 15.04.2022 як наступні релізи 

версії 1, а саме: 
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Період 

Реліз 

скориго-

ваних 

даних 

комер-

ційного 

обліку 

електрич

ної 

енергії 

Час 

завантаження 

Кінцевий термін 

внесення 

скоригованих 

даних 

комерційного 

обліку як 

наступні релізи 

версії 1 при 

щоденній 

процедурі 

завантаження та 

балансування 

даних відповідно 

до пункту 2.9 

Порядку 

Відхилення 

від строку 

визначеног

о до пункту 

2.9 Порядку 

Термін внесення 

скоригованих 

даних 

комерційного 

обліку як наступні 

релізи версії 1 при 

щодекадній 

процедурі 

завантаження та 

балансування даних 

відповідно до 

пункту 3.1 Порядку 

Відхилення від 

строку 

визначеного до 

пункту 2.9 

Порядку 

01.04.2022 4 
07.04.2022 

8:48 

02.04.2022 до 

13:30 

4 дн. 19 

год. 18 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

01.04.2022 3 
06.04.2022 

21:08 

02.04.2022 до 

13:30 

4 дн. 7 год. 

38 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

01.04.2022 2 
06.04.2022 

13:32 

02.04.2022 до 

13:30 

4 дн. 0 год. 

2 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

02.04.2022 3 
07.04.2022 

11:43 

03.04.2022 до 

13:30 

3 дн. 22 

год. 13 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

02.04.2022 2 
06.04.2022 

21:00 

03.04.2022 до 

13:30 

3 дн. 7 год. 

30 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

02.04.2022 1 
04.04.2022 

9:21 

03.04.2022 до 

13:30 

19 год. 51 

хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

03.04.2022 1 
08.04.2022 

8:58 

04.04.2022 до 

13:30 

3 дн. 19 

год. 28 хв. 

11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

03.04.2022 3 
13.04.2022 

10:08 

04.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

10 год. 08 хв. 

05.04.2022 1 
13.04.2022 

8:39 

06.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

8 год. 39 хв. 

05.04.2022 2 
13.04.2022 

10:16 

06.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

10 год. 16 хв. 

06.04.2022 1 
07.04.2022 

14:18 

07.04.2022 до 

13:30 

0 год. 48 хв. 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

07.04.2022 1 
13.04.2022 

8:53 

08.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

8 год. 53 хв. 

08.04.2022 1 
14.04.2022 

9:02 

09.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

1 дн. 9 год. 2 

хв. 

09.04.2022 1 
15.04.2022 

11:57 

10.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

4 дн. 22 год. 27 

хв. 

10.04.2022 1 
16.04.2022 

19:34 

11.04.2022 до 

13:30 

- 11.04.2022 з 00:00 – 

13.04.2022 до 00:00 

3 дн. 19 год. 34 

хв. 

11.04.2022 1 
18.04.2022 

8:30 

12.04.2022 до 

13:30 

5 дн. 19 

год. 0 хв. 

21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

12.04.2022 2 
20.04.2022 

10:30 

13.04.2022 до 

13:30 

6 дн. 21 

год. 0 хв. 

21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

12.04.2022 1 
14.04.2022 

15:12 

13.04.2022 до 

13:30 

1 дн. 1 год. 

42 хв. 

21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

13.04.2022 1 
14.04.2022 

15:31 

14.04.2022 до 

13:30 

2 год. 1 хв. 21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

Термін не 

настав 

15.04.2022 1 
25.04.2022 

8:28 

16.04.2022 до 

13:30 

- 21.04.2022 з 00:00 –

23.04.2022 до 00:00 

2 дн. 8 год. 28 

хв. 

Комісія з перевірки зазначає, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» здійснювало 

завантаження до системи управління ринком MMS однакові (ідентичні) дані комерційного 

обліку як реліз 0 версії 1: 

- по 62ZV73078G702058 (область обліку РАЕС-область обліку Рівнеобленерго), а саме: 

з 1 по 11 квітня 2022 року та 26 квітня 2022 року: 

з 12 по 14 квітня 2022 року: 

з 17 по 19 квітня 2022 року: 

з 21 по 24 квітня 2022 року: 

з 27 по 30 квітня 2022 року: 

- по 62ZV19012G69893U (область обліку Миколаївобленерго-область обліку ЮУАЕС) а 

саме: з 1 по 6 квітня 2022 року (IN): 
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з 1 по 6 квітня 2022 року (OUT): 

з 8 по 10 квітня 2022 року (IN): 

з 8 по 10 квітня 2022 року (OUT): 

з 12 по 14 квітня 2022 року (IN): 

з 12 по 14 квітня 2022 року (OUT): 

з 17 по 19 квітня 2022 року (IN): 

з 17 по 19 квітня 2022 року (OUT): 

з 21 по 24 квітня 2022 року (IN): 

з 21 по 24 квітня 2022 року (OUT): 

з 25 по 30 квітня 2022 року (IN): 

з 25 по 30 квітня 2022 року (OUT): 

- по 62ZV42093-407059 (область обліку ЗАЕС-область обліку ЗаТЕС), а саме: 

з 1 по 6 квітня 2022 року (IN): 

1 та 2 квітня 2022 року (OUT): 

3 та 4 квітня 2022 року (OUT): 

з 8 по 10 квітня 2022 року (IN): 

8 та 9 квітня 2022 року (OUT): 

з 12 по 14 квітня 2022 року (IN): 

з 17 по 19 квітня 2022 року (IN): 

з 21 по 24 квітня 2022 року (IN): 

21 та 22 квітня 2022 року(OUT): 

23 та 24 квітня 2022 року(OUT): 

з 25 по 30 квітня 2022 року (IN): 

27 та 28 квітня 2022 року(OUT): 

29 та 30 квітня 2022 року(OUT): 

 

Фактична різниця між завантаженими в систему MMS погодинних валідованих 

даних комерційного обліку електричної енергії як реліз 0 версії 1 та останніми релізом 

скоригованих даних  комерційного обліку, завантажених в систему MMS версії 1 за 

відповідний день по ТКО 62ZV73078G702058, 62ZV19012G69893U, 62ZV42093-407059 

склали: 

- по 62ZV73078G702058 (область обліку РАЕС-область обліку Рівнеобленерго): 

01.04.2022 – (-) 28 816 кВт год; 

02.04.2022 – 35 556 кВт год; 

03.04.2022 – (-) 102 709 кВт год; 

04.04.2022 – 17 692 кВт год; 

05.04.2022 – 50 732 кВт год; 

06.04.2022 – 32 380 кВт год; 

07.04.2022 – (-) 253 581 кВт год; 

08.04.2022 – (-) 142 168 кВт год; 

09.04.2022 – (-) 81 818 кВт год; 

10.04.2022 – (-) 271 823 кВт год; 

11.04.2022 – (-) 251 645 кВт год; 

12.04.2022 – (-) 5 975 кВт год; 

13.04.2022 – 19 778 кВт год; 

15.04.2022 – (-) 179 612 кВт год; 

24.04.2022 – (-) 27 627 кВт год; 

25.04.2022 – (-) 261 430 кВт год; 

26.04.2022 – (-) 261 430 кВт год. 

- по 62ZV19012G69893U (область обліку Миколаївобленерго-область обліку 

ЮУАЕС): 

IN 

01.04.2022 – 291 804 кВт год; 

02.04.2022 – 660 557 кВт год; 
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03.04.2022 – 800 346 кВт год; 

04.04.2022 – 508 890 кВт год; 

05.04.2022 – 425 028 кВт год; 

06.04.2022 – 294 642 кВт год; 

07.04.2022 – (-) 613 698 кВт год; 

08.04.2022 – (-) 175 182 кВт год; 

09.04.2022 – (-) 239 842 кВт год; 

10.04.2022 – (-) 81 749 кВт год; 

11.04.2022 – 186 725 кВт год; 

12.04.2022 – 161 980 кВт год; 

13.04.2022 – 286 316 кВт год; 

15.04.2022 – 96 469 кВт год; 

24.04.2022 – (-) 107 447 кВт год. 

OUT 

01.04.2022 – 152 640 кВт год; 

02.04.2022 – (-) 83 800 кВт год; 

03.04.2022 – (-) 107 840 кВт год; 

04.04.2022 – (-) 58 850 кВт год; 

05.04.2022 – 253 270 кВт год; 

06.04.2022 – 220 600 кВт год; 

07.04.2022 – 43 643 кВт год; 

08.04.2022 – 122 218 кВт год; 

09.04.2022 – 261 711 кВт год; 

10.04.2022 – 27 812 кВт год; 

11.04.2022 – (-) 334 184 кВт год; 

12.04.2022 – 266 657 кВт год; 

13.04.2022 – (-) 28 003 кВт год; 

15.04.2022 – (-) 199 787 кВт год; 

24.04.2022 – 95 274 кВт год. 

- по 62ZV42093-407059 (область обліку ЗАЕС-область обліку ЗаТЕС): 

IN 

01.04.2022 – 2 103 750 кВт год; 

02.04.2022 – 1 729 530 кВт год; 

03.04.2022 – 2 706 660 кВт год; 

04.04.2022 – 2 798 730 кВт год; 

05.04.2022 – 2 296 800 кВт год; 

06.04.2022 – 2 110 680 кВт год; 

07.04.2022 – (-) 964 260 кВт год; 

08.04.2022 – (-) 269 280 кВт год; 

09.04.2022 – (-) 1 306 800 кВт год; 

10.04.2022 – (-) 1 419 660 кВт год; 

11.04.2022 – (-) 321 750 кВт год; 

12.04.2022 – 1 168 200 кВт год; 

13.04.2022 – 1 683 000 кВт год; 

15.04.2022 – 4 983 660 кВт год; 

24.04.2022 – 3 050 190 кВт год. 

OUT 

01.04.2022 – 42 012 кВт год; 

02.04.2022 – 43 696 кВт год; 

03.04.2022 – 44 898 кВт год; 

04.04.2022 – 53 985 кВт год; 

05.04.2022 – 52 374 кВт год; 

06.04.2022 – 54 908 кВт год;5 

07.04.2022 – 23 643 кВт год; 
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08.04.2022 – 2 719 кВт год; 

09.04.2022 – (-) 4 069 кВт год; 

10.04.2022 – (-) 7 242 кВт год; 

11.04.2022 – 9 232 кВт год; 

12.04.2022 – 12 935 кВт год; 

13.04.2022 – 10 385 кВт год; 

15.04.2022 – 19 467 кВт год; 

17.04.2022 – (-) 468 кВт год; 

24.04.2022 – (-) 1 195 кВт год; 

25.04.2022 – (-) 980 кВт год; 

26.04.2022 – 5 282 кВт год; 

28.04.2022 – (-) 1 139 кВт год; 

30.04.2022 – 8 128 кВт год. 

Комісією з перевірки проаналізовано дані комерційного обліку завантажені 

ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» до системи управління ринком MMS за квітень 2022 року за 

всіма релізами версії 1 та виявлено однакові (дублюючі) погодинні дані комерційного 

обліку по: 

62ZV90981G697836 – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 26, 27, 28, 29 та 30 

квітня 2022 року; 

62ZV83348G010205 – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 26, 27, 28, 29 та 30 

квітня 2022 року; 

62ZV57896G26624Y – за 15 та 24 квітня 2022 року, за 13 та 23 квітня 2022 року; 

62ZV25528G33850L – за 15 та 24 квітня 2022 року, за 13 та 23 квітня 2022 року; 

62ZV32003G06702K – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV92051G560905 – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13,21,22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV07192G151172 – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13,21,22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV51108G15504Y – за 21 та 22 квітня 2022 року, за 28 та 29 квітня 2022 року; 

62ZV10532G75682E – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV88471G13284U – за 07 та 14 квітня 2022 року, за 11, 17, 18 та 19 квітня 2022 року, 

за 12 та 20 квітня 2022 року, за 13, 21, 22 та 23 квітня 2022 року, за 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 

30 квітня 2022 року; 

62ZV91980G41860Q – за 23 та 24 квітня 2022 року; 

62ZV01699G25075K – за 23 та 24 квітня 2022 року. 

 

Відповідно до пункту 4.3 Порядку, до 24:00 дня М1+12 всі без виключень Оператори 

обліку (оператори мереж та виробники електроенергії) обов’язково завантажують в 

систему MMS погодинні валідовані дані комерційного обліку електричної енергії як 

черговий реліз версії 2 за всі дні  розрахункового місяця. Дані завантажуються для всіх ТКО, 

включаючи ТКО для яких вже було надано остаточні дані комерційного обліку за версією 1. 

 

Комісія з перевірки зазначає, що ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» з порушенням 

термінів, визначених пунктом 4.3 Порядку, завантажило погодинні дані комерційного 

обліку до системи управління ринком MMS, як черговий реліз версії 2 за квітень 2022 року, 

а саме: 
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ТКО Реліз Час завантаження 

Кінцевий термін внесення 

даних комерційного обліку 

як черговий реліз версії 2 

Відхилення терміну 

завантаження даних 

62ZV57896G26624Y 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV25528G33850L 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV90981G697836 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV83348G010205 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV73078G702058 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV51108G15504Y 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV07192G151172 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV42093-407059 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV36649G17884B 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV12142G36758Z 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV10532G75682E 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV88471G13284U 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV01699G25075K 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV91980G41860Q 2 23.05.2022 8:52 12.05.2022 24:00 10 дн. 8 год. 52 хв. 

62ZV92051G560905 2 24.05.2022 9:11 12.05.2022 24:00 11 дн. 9 год. 11 хв. 

62ZV28018G87693O 2 24.05.2022 9:11 12.05.2022 24:00 11 дн. 9 год. 11 хв. 

62ZV32003G06702K 2 24.05.2022 9:11 12.05.2022 24:00 11 дн. 9 год. 11 хв. 

62ZV28018G87693O 2 24.05.2022 9:11 12.05.2022 24:00 11 дн. 9 год. 11 хв. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

1. постанову, якою: 

Застерегти ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) щодо 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії. 

 

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:  

Зобов’язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) у строк до 

01 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області належним чином завірені копії підписаних сторонами актів звірки загальної кількості 

відпущеної (отриманої) електричної енергії з суміжним ліцензіатом за квітень 2022 року за 

точками комерційного обліку 62ZV73078G702058, 62ZV42093-407059, 62ZV19012G69893U, 

62ZV90981G697836, 62ZV83348G010205, 62ZV57896G26624Y, 62ZV25528G33850L, 

62ZV32003G06702K, 62ZV92051G560905, 62ZV07192G151172, 62ZV51108G15504Y, 

62ZV10532G75682E, 62ZV88471G13284U, 62ZV91980G41860Q та 62ZV01699G25075K. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про застереження ДП «НАЕК» 

ЕНЕРГОАТОМ» щодо недопущення 

надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 серпня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року № 167, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП 28 червня 2022 року № 646 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 06 липня 

2022 року № 169, установлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОАТОМ»  (код ЄДРПОУ 24584661) не дотримано вимоги нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП 

від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва 

електричної енергії), а саме:  

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку виробника дотримуватися ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 
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підпункт 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та 

інформацію, необхідну 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; 

підпункт 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата 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. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом 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 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:  
 

Застерегти ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661) 

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень  

ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом 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 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, згідно з Актом 

позапланової невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року № 167, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 28 червня 2022 року № 646 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ДП «НАЕК» ЕНЕРГОАТОМ», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 

АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (код 

ЄДРПОУ 24584661) усунути порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови 

з виробництва електричної енергії), а саме: 

підпункту 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та 
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інформацію, необхідну 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; 

підпункту 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата 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, 

для чого у строк до 01 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином завірені 

копії підписаних сторонами актів звірки загальної кількості відпущеної 

(отриманої) електричної енергії з суміжним ліцензіатом за квітень 2022 року 

за точками комерційного обліку 62ZV73078G702058, 62ZV42093-407059, 

62ZV19012G69893U, 62ZV90981G697836, 62ZV83348G010205, 

62ZV57896G26624Y, 62ZV25528G33850L, 62ZV32003G06702K, 

62ZV92051G560905, 62ZV07192G151172, 62ZV51108G15504Y, 

62ZV10532G75682E, 62ZV88471G13284U, 62ZV91980G41860Q та 

62ZV01699G25075K. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


