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На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

відповідно до вимог Порядку врегулювання спорів, що виникають між 

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

комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 05 лютого 2019 року № 156 (далі – Порядок), до НКРЕКП надійшла заява 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГО»                         

(код ЄДРПОУ 00100227) (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО») від 31.08.2022                       

№ 01/37292 про досудове врегулювання спору (далі – Заява), якою 

оскаржувалась відмова ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» від приведення 

договірних відносин при наданні послуг з передачі електричної енергії та 

послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у 

відповідність до положень чинних нормативно-правових актів згідно з 

вимогами Господарського кодексу України, а саме відмова ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» в частині підписання проєктів додаткових угод: 

до договору про надання послуг з передачi електричної енepгiï                                                       

№ 0063-02024/13-150-08-19-00021 (далі – Договір № 1) з метою приведення до 

вимог постанови НКРЕКП від 07.02.2020 № 360 «Про затвердження змін до 

Кодексу системи передачі» (далі – Постанова № 360), із розповсюдженням дії з 

08.02.2020; 

до договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління № 0063-03011/77-003-08-19-01074 (далі – Договір 

№ 2) з метою приведення до вимог Постанови № 360, із розповсюдженням дії з 

08.02.2020, та постанови НКРЕКП від 10.11.2021 № 2027 «Про затвердження 

змін до додатків до Кодексу системи передачі» (Далі – Постанова № 2027). 

Відповідно до процедури, визначеної Порядком, Департаментом із 

регулювання відносин у сфері енергетики було опрацьовано вищезазначену 

Заяву, здійснено попередній аналіз копій документів, пояснень та іншої 

інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та 

врегулювання спору, які подали НЕК «УКРЕНЕРГО» та ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» (далі – Сторони спору). 

Разом з цим, в рамках розгляду Заяви до НКРЕКП надійшов лист НЕК 

«УКРЕНЕРГО» від 08.11.2022 № 01/49272, в якому зазначено, що НЕК 

«УКРЕНЕРГО» відзиває Заяву, ураховуючи укладання ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» додаткових угод з НЕК «УКРЕНЕРГО» до Договору №1 та 

Договору № 2, з урахуванням вимог Постанови № 360 та Постанови  

№ 2027. 
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Враховуючи зазначене, листом від 14.11.2022 № 14594 НКРЕКП 

запропонувала ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» підтвердити зазначену 

інформацію та надати відповідні матеріали. 

Листом від 17.11.2022 № 01-17095 ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

підтвердило НКРЕКП інформацію щодо укладення додаткових угод                             

до Договору № 1 та Договору № 2, з наданням копій укладених додаткових 

угод. 

Окрім цього, у листі зазначено, що спірні правовідносини НЕК 

«УКРЕНЕРГО» та ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», які були предметом 

досудового врегулювання спору, та виникли у зв’язку з процесом укладення 

додаткових угод до Договору № 1 та Договору № 2 у частині приведення їх у 

відповідність до типових формам відповідно до вимог Постанови № 360 та 

Постанови № 2027 та поширенням дії таких додаткових угод на 

правовідносини сторін, які виникали раніше, відповідно до частини третьої 

статті 631 Цивільного кодексу України, є врегульованими починаючи від дат 

набрання чинності зазначеними постановами НКРЕКП. 

Враховуючи наведене та відповідно до положень підпункту 1 пункту 4.1 

Порядку, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП «Про припинення розгляду спору між 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРЕНЕРГО» та                         

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», згідно з якою пропонується припинити розгляд 

спору між Сторонами спору, у зв’язку із відсутністю в діях ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» порушень законодавства. 

 

Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання 

про прийняття постанови НКРЕКП «Про припинення розгляду спору між                    

НЕК «УКРЕНЕРГО» «УКРЕНЕРГО» та ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». 

Проєкт рішення НКРЕКП «Про припинення розгляду спору між                      

НЕК «УКРЕНЕРГО» та ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» додається. 

 

 

 

Директор  

Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики                                                                А. Огньов 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
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Про припинення розгляду спору  

між НЕК «УКРЕНЕРГО» та  

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»  

 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, за результатом врегулювання спору між 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРЕНЕРГО»                         

(код ЄДРПОУ 00100227) (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО») та ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» в особі відокремленого підрозділу 

«ЕНЕРГОАТОМ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42041573, ІПН 245846626653                

(код філії 18)) (далі – ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ») щодо приведення 

договірних відносин, про надання послуг з передачі електричної енергії та 

послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, у 

відповідність до вимог законодавства та за результатами розгляду 25 листопада 

2022 року цього питання на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі 

відкритого слухання, установила, що оскільки договірні відносини ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» з НЕК «УКРЕНЕРГО» приведені у відповідність до вимог 

постанов НКРЕКП від 07 лютого 2020 року № 360 «Про затвердження змін до 

Кодексу системи передачі» та від 10 листопада 2021 року № 2027 «Про 

затвердження змін до додатків до Кодексу системи передачі», тому дії ДП 

«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 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 Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами 
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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 «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) та ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА 

КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» в особі відокремленого підрозділу 

«ЕНЕРГОАТОМ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42041573, ІПН 245846626653 (код 

філії 18)), у зв’язку із відсутністю в діях ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

порушень законодавства. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 


