
 

 

Департамент ліцензійного  

контролю  

«04» жовтня 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії,  

ознаки яких містяться в діях ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та 

ТОВ «АКВАРЕСУРС-1», та визнання такою, що втратила чинність, 

постанова НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 971» 

 

На засіданні НКРЕКП, яке відбулося 16 серпня 2022 року, прийнято 

постанову № 971 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях 

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «АКВАРЕСУРС-1» (далі – постанова 

№ 971), згідно з якою прийнято рішення розпочати розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії за період з 

01 березня 2022 року по 31 травня 2022 року.  

Підставою для прийняття постанови № 971 були службові записки 

Департаменту енергоринку від 13.04.2022 № 163/22-22, від 14.04.2022 

№ 175/22-22, від 12.05.2022 № 238/22-22, а також листи АТ «Оператор ринку» 

від 14.04.2022 № 01-14/696, від 27.04.2022 № 01-14/721 та від 03.06.2022  

№ 01-14/825, які містили повідомлення про можливе порушення законодавства 

на ринку електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» та 

ТОВ «АКВАРЕСУРС-1» в частині подання неправдивих чи таких, що вводять в 

оману сигналів щодо пропозиції на РДН, що відповідно до вимог підпункту 2 

пункту 2.4 глави 2 Правил поведінки на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку, що є додатком 7 до Правил ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 

14 березня 2018 року № 308, є маніпулюванням ринком. 

Відповідно до пунктів 2.5, 2.6 глави 2 Порядку розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного 

газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 вересня 2020 року № 1760 

(далі – Порядок), на вебсайті НКРЕКП 19 серпня 2022 року оприлюднено 

повідомлення про початок розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринку електричної енергії та зазначено дату початку 

розслідування 19 серпня 2022 року. 

Згідно з пунктом 3.2. глави 3 Порядку у разі початку розслідування щодо 

встановленого суб’єкта розслідування НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня 

прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування в письмовій формі 

повідомляє про це суб’єкта розслідування та заявників (за їх наявності). 

Повідомлення про початок розслідування надсилається суб’єкту 

розслідування шляхом направлення листа на його електронну поштову адресу, 
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вказану у ліцензійному реєстрі НКРЕКП в електронній формі з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних 

обов’язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або 

кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги». 

Повідомлення про початок розслідування вважається отриманим суб’єктом 

розслідування з моменту надходження електронного листа на електронну пошту 

суб’єкта розслідування, зазначену в ліцензійному реєстрі НКРЕКП. 

Крім того, відповідно до пункту 3.7. глави 3 Порядку після прийняття 

рішення НКРЕКП про початок розслідування та його оприлюднення, а у разі 

початку розслідування щодо встановленого суб’єкта розслідування не раніше 

дня направлення повідомлення суб’єкту розслідування відповідно до вимог 

абзацу другого пункту 3.2 цієї глави НКРЕКП починає розслідування. 

Із наведеного вбачається, що обов’язковою вимогою щодо початку 

розслідування є направлення НКРЕКП суб’єкту розслідування повідомлення про 

початок розслідування в електронній формі з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги».  

Згідно з абзацом сьомим пункту 3.3 глави 3 Порядку у разі недотримання 

вимог пункту 3.2 Порядку суб’єкт розслідування має право не допускати 

працівників НКРЕКП до проведення розслідування або не надавати НКРЕКП 

запитувані документи та інформацію. 

На виконання пункту 3.2 Порядку в рамках проведення розслідування 

щодо порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, 

ознаки яких містяться в діях ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та 

ТОВ «АКВАРЕСУРС-1» розпочатого відповідно до постанови № 971 та в межах 

строків, визначених Порядком, НКРЕКП направлено повідомлення про початок 

розслідування від 19.08.2022 № 8719/14.2.1/7-22, від 19.08.2022 

№ 8714/14.2.1/7-22. Крім того відповідно до вимог пункту 3.7 Порядку 

направлено запити до ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «АКВАРЕСУРС-1» 

від 24.08.2022 № 8899/14.2.1/7-22, від 24.08.2022 № 8900/14.2.1/7-22. 

Водночас, під час проведення розслідування НКРЕКП було виявлено, що 

електронна адреса ТОВ «АКВАРЕСУРС-1» вказано у Ліцензійному реєстрі 

НКРЕКП з технічною помилкою, а саме зазначено електронну адресу – 

akvaresurs@akvareslrs.сом. 

Таким чином, внаслідок зазначеної технічної помилки, НКРЕКП не мала 

можливості відповідно до вимог пунктів 3.2, 3.3, 3.7 глави 3 Порядку після 

оприлюднення постанови № 971 належним чином надіслати на дійсну 

електронну адресу суб’єктів розслідування повідомлення про початок 

розслідування. 

Ураховуючи зазначене та з метою дотримання принципів законності, 

презумпції невинуватості, неупередженості, об’єктивності, добросовісності, 

mailto:akvaresurs@akvareslrs.сом
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розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності, 

забезпечення права на захист, визначених пунктом 1.5 глави 1 Порядку, 

Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП 

«Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування 

ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ПрАТ 

«УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «АКВАРЕСУРС-1», провести розслідування 

порушень законодавства щодо зазначених учасників ринку електричної енергії 

за період з 01 березня 2022 року по 31 травня 2022 року, та визнати такою, що 

втратила чинність постанову № 971.  

 

 

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 

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ 

«АКВАРЕСУРС-1», та визнання такою, що 

втратила чинність, постанови НКРЕКП  

від 16 серпня 2022 року № 971 

 

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:  

 

1. Почати розслідування порушень законодавства щодо функціонування 

ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях  

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «АКВАРЕСУРС-1», за період із 01 березня 

2022 року по 31 травня 2022 року. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 16 серпня 2022 року № 971 «Про початок розслідування порушень 
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законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 

містяться в діях ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «АКВАРЕСУРС-1». 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                  К. Ущаповський 


