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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» 

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу»  
 

На підставі постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2022 року № 1263 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» НКРЕКП здійснено позапланову 

невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКР ГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41427817) (далі – ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», Товариство, 

Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – 

Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), за період діяльності з 01 січня 2022 року 

по 06 листопада 2022 року, за результатами якої складено Акт від 15 листопада 2022 року 

№ 320 (далі – Акт № 320).  

 

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

області 21 листопада 2022 року рекомендованим листом № 0730105871943, який відповідно до 

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

офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 25 листопада 2022 року 

«Відправлення вручено: за довіреністю». 

ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» не надало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 320, у 

строк встановлений частиною п’ятою статті 19 Закону «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

Так, Актом № 320 встановлено та зафіксовано наступне: 

 
№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 6 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – 

Закон про ринок) 

 

 

 

 

щодо зобов’язання електропостачальника нести 

фінансову відповідальність за небаланси електричної 

енергії за цінами, визначеними відповідно до правил 

ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором 

системи передачі погодинних графіків електричної 

енергії; 
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частини дев’ятої статті 56 та 

частини першої статті 60 Закону 

 

 

 

 

 

частини першої статті 70 Закону 

 

 

 

 

частини другої статті 70 Закону 

 

 

 

 

 

 

 

статті 13 Закону України «Про 

Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та 

комунальних послуг» 

 

підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії 

 

 

 

підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії 

якими визначено, що загальні положення та умови 

договору мають бути справедливими і прозорими, 

викладеними чітко і ясно, доступними для розуміння та не 

містити процедурних перешкод, що ускладнюють 

здійснення прав споживача; 

 

 

якої визначено, що всі учасники ринку, крім споживачів, 

які купують електроенергію за договором постачання 

електричної енергії споживачу, несуть відповідальність за 

свої небаланси електричної енергії; 

 

якою передбачено, що з метою врегулювання 

небалансів з оператором системи передачі учасник ринку 

має стати стороною, відповідальною за баланс, або 

передати свою відповідальність іншій стороні, 

відповідальній за баланс, шляхом входження до 

балансуючої групи. Електропостачальники є сторонами, 

відповідальними за баланс своїх споживачів; 

 

якою встановлено, що платниками внесків на 

регулювання є суб’єкти господарювання, що провадять 

діяльність, зокрема у сфері енергетики з постачання 

електричної енергії; 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання 

електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, 

передбачених нормативно-правовими актами) за 

договором постачання електричної енергії споживачу та з 

дотриманням правил роздрібного ринку; 

 

щодо обов’язку ліцензіата при формуванні договорів 

постачання електричної енергії споживачу керуватися 

примірним договором постачання електричної енергії 

споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити 

наявність у договорі умов постачання електричної енергії, 

визначених Законом України «Про ринок електричної 

енергії»; 

 

щодо заборони ліцензіату надавати пропозиції та 

укладати договори, які містять положення, що суперечать 

Закону про ринок та цим Ліцензійним умовам. 

Перевіркою встановлено, що за результатами проведених відкритих торгів відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі» між Національним агентством України з питань 

державної служби (далі – НАДС, Споживач) та ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» укладено Договір про 

постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2022 № 1 (далі – Договір №1). 

Відповідно до пункту 5.1 Договору №1 Споживач розраховується з Постачальником за 

електричну енергію за вартістю, що визначається відповідно до механізму визначення вартості 

електричної енергії, наведеним у Додатку 2 «Механізм визначення вартості електричної енергії» 

до цього Договору №1.  

Додатком 2 до Договору визначено, що фактична вартість електричної енергії буде 

розраховуватися після завершення розрахункового періоду за формулою:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
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Рдог =£ (Nі факт х Ц факт х (1+М/100)+Nі факт х Тпер.) х 1,2, грн з ПДВ, де: 

Nі факт - фактичний обсяг споживання електричної енергії по відповідному об’єкту 

Споживача, кВт*год;  

Ц факт - фактична ціна електричної енергії, що закуплена Постачальником для 

Споживача за результатами розрахункового періоду на РДН, з врахуванням обов’язкових 

податків, зборів та платежів, що передбачені правилами ринку, законодавством та іншими 

нормативними документами (ставка внеску на регулювання НКРЕКП та вартість 

врегулювання небалансу, тощо), грн. за 1 кВт год без ПДВ;  

Тпер. - тариф на послуги з передачі електричної енергії затверджений регулятором для 

оператора системи передачі у встановленому порядку відповідно до постанови НКРЕКП 

від 09.12.2020 року № 2353 0,29393 грн за 1 кВт*год без ПДВ або постанови НКРЕКП яка діє на 

момент розрахунку:  

М – маржа (вартість послуг постачальника) у відсотках, визначена за тендерною 

пропозицією переможця за результатами торгів, %.  

 

Комісією з перевірки зазначено, що Договором №1 передбачено, що розрахунки НАДС 

за електричну енергію з ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» визначаються відповідно до Механізму 

визначення вартості електричної енергії, згідно з яким одними із складових формули розрахунку 

ціни електричної енергії є ставка внеску на регулювання НКРЕКП та вартість врегулювання 

небалансу. 

 

Відповідно до інформації НАДС, наданої до НКРЕКП листом від 23.09.2022 

№ 3931/10-22, у травні 2022 року до споживача надійшли Акти приймання-передачі електричної 

енергії за березень та квітень 2022 року з ціною, що значно перевищує ціну за лютий 2022 року, 

за формулою розрахунку вартості електричної енергії, передбаченої умовами Договору №1, 

вартість врегулювання небалансу було включено до суми, що підлягає оплаті за споживання 

електричної енергії. 

 

НКРЕКП, за результатами розгляду звернення НАДС від 02.06.2022 № 2049/10.2-22, 

листом від 25.07.2022 № 6973/20.4./7-22 щодо включення ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» до 

розрахунку вартості електричної енергії, вартості врегулювання небалансу та ставки внеску на 

регулювання повідомила Ліцензіата, що Загальні положення та умови договору мають бути 

справедливими і прозорими, викладеними чітко і ясно, не містити процедурних перешкод, що 

ускладнюють здійснення прав споживача. Крім того, договір не може містити положення, що 

накладають додаткові фінансові зобов'язання на споживача, який здійснює зазначене право. 

В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору».  

НКРЕКП листом від 25.07.2022 № 6973/20.4/7-22 зазначила, що додаток 2 до Договору 

містить положення, що накладають додаткові фінансові зобов'язання на споживача та не 

узгоджуються з вимогами законодавства та зобов’язала постачальника ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» 

привести відносини з НАДС в частині здійснення розрахунків вартості електричної енергії та 

приведення додатку 2 до Договору у відповідність до положень законодавства, зокрема, суму 

нарахувань за фактично спожиту електричну енергію розрахувати без плати вартості 

врегулювання небалансу та ставки внеску на регулювання.  

 

Комісію з перевірки було проаналізовано публічний договір про постачання 

електричної енергії споживачу розміщений на офіційному вейбсайті  ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» 

за посиланням: https://ukrgasresource.com, в частині розміщення та положення публічного 

договору про постачання електричної енергії споживачу, комерційної пропозиції «Універсальна» 

(додаток 2 до проекту договору), та встановлено, що зазначений договір і комерційна 

пропозиція містять положення щодо оплати споживачем на користь постачальника ТОВ «УКР 

ГАЗ РЕСУРС» вартості погодинних небалансів у порядку та розмірах визначених правилами 

ринку та договором.  

Пунктами 6.5 – 6.7 публічного договору про постачання електричної енергії споживачу 

визначено, що у випадку якщо обсяг споживання електричної енергії, вказаний Споживачем на 
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відповідну добу у відповідну годину постачання (у Додатку № 3.1. з урахуванням змін відповідно 

до умов Договору), не дорівнює обсягу фактично спожитої електричної енергії Споживачем за 

цю годину постачання згідно даних Оператора системи передачі, то у Споживача є небаланс за 

цю годину постачання і до нього застосовується плата за небаланс. Вартість небалансів 

електричної енергії розраховується Оператором системи передачі (в якості Адміністратора 

розрахунків) для кожного розрахункового періоду доби залежно від обсягу небалансів 

електричної енергії та цін небалансів електричної енергії, визначених відповідно до Правил 

ринку. Постачальник до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, па підставі фактичних 

обсягів споживання від Адміністратора комерційного обліку, здійснює розрахунок остаточного 

обсягу погодинного небалансу Споживача та визначає остаточну плату за погодинний небаланс 

сумарно за розрахунковий місяць. 

Комісією з перевірки зазначено, що істотні умови Договору №1 та істотні умови, 

зазначенні в проєкті публічного договору і комерційній пропозиції, які розміщенні на сайті 

ТОВ  «УКР ГАЗ РЕСУРС», мають ідентичні підходи формування ціни на електричну енергію та 

суперечать інформації, яка зазначена Товариством у листі від 02.08.2022 № 1485/ю2, що істотні 

умови Договору №1, в частині порядку  формування ціни на електричну енергію, були 

запропоновані НАДС в рамках проведеної тендерної процедури . 

Відповідно до інформації, наданої НАДС до НКРЕКП листом від 23.09.2022 № 3931/10-22 

із додатками до нього, ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» листом від 21.07.2022 № 1475/Ю2 повідомило 

НАДС про наявний борг в сумі 162 632,28 грн та надіслало акт звірки взаємних розрахунків за 

період з 01.01.2022 по 19.07.2022. Обсяг спожитої електричної енергії нараховано за фактично 

спожиту електричну енергію, яка зазначена у звіті про покази засобів обліку за розрахунковий 

місяць,  а саме:  

Період 

Заборгованість 

на початок 

періоду, грн 

Акт 

приймання 

передачі 

електричної 

енергії,  

кВт год 

Звіт про 

покази 

засобів 

обліку за 

розрахунков

ий місяць, 

кВт год 

Спожито, 

кВт год 
Нараховано Сплачено 

Заборговані

сть на 

кінець 

періоду 

Лютий 0,00 24 366,00 24 360,00 24 366,00 72 956,92 - 72 956,92 

Березень 72 956,92 17 523,00 17 520,00 17 523,00 71 695,32 - 144 652,24 

Квітень 144 652,24 16 501,00 16 500,00 16 501,00 67 513,78 72 956,92 139 209,10 

Травень 139 209,10 17 104,00 17 100,00 17 104,00 69 980,99 - 209 190,09 

Червень 209 190,09 19 384,00 19 380,00 19 384,00 79 309,50 125 867,41 162 632,18 

Всього 0,00 х х 98 878,00 361 456,51 198 824,33 162 632,18 

 

НАДС листом від 27.07.2022 № 2974/30.1-22 повідомило ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», що за 

даними бухгалтерського обліку НАДС заборгованість за електричну енергію станом на 

27.07.2022 за період з 01.02.2022 по 31.05.2022 – відсутня. Враховуючи роз’яснення  НКРЕКП, 

викладені листом  від 25.07.2022 № 6973/20.4/7-22, НАДС листом від 27.07.2022 №2974/30-1-22 

звернулося до ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» з вимогою здійснити перерахунок вартості спожитої 

електричної енергії за період з 01.02.2022 по 31.05.2022 без врахування плати вартості 

врегулювання небалансу та ставки внеску на регулювання та надати розрахунок ціни на 

електричну енергію за червень 2022 року без вартості врегулювання небалансу та ставки внеску 

на регулювання 

 

В подальшому, з метою врегулювання спірних правовідносин, НАДС листом від 

05.08.2022 № 3090/10-22 звернулося до ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» з пропозицією внести зміни до 

Договору№1, а саме, щодо зміни механізму визначення вартості електричної енергії (додаток 2 

до Договору №1) шляхом укладення додаткової угоди до Договору №1 в частині виключення 

складової формування ціни ставки внеску на регулювання НКРЕКП та вартості врегулювання 

небалансу та надало проєкт додаткової угоди.  
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Проте, ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» листом від 06.09.2022 № 1525/Ю2 надіслало НАДС 

відмову в укладенні додаткової угоди до Договору та направило проект додаткової угоди про 

розірвання Договору з 31.09.2022.  
 

Перевіркою встановлено, що Договором №1 передбачено, що розрахунки з 

електропостачальником за електричну енергію визначаються відповідно до Механізму 

визначення вартості електричної енергії, згідно з яким одними із складових формули розрахунку 

ціни електричної енергії є ставка внеску на регулювання НКРЕКП та вартість врегулювання 

небалансу.  

ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», на запит НКРЕКП від 22.09.2022 №10792/20.4/7-22, листом 

від  05.07.2022 №1440/ю2 надало розрахунок уточненої ціни за Договором № 1 за період лютий 

– липень 2022 року, який було надано для оплати НАДС, а саме: 

Період 

Вартість 

електрично

ї енергії 

закуплена 

на РДН 

Збори та 

платежі, 

згідно 

Правид 

ринку 

Ставка 

внеску на 

регулюван

ня 

Вартість 

врегулюва

ння 

небалансу 

Фактичний 

обсяг 

Тариф 

на 

послуги 

з 

передач

і 

Ціна без ПДВ 

Ціна 

з 

ПДВ 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 
8= 

(2+3+4+5)/6+7 
9 10 

лютий 51 768,21 78,61 50,81 413,40 24 366 0,34564 2,49 2,99 72 956,92 

березень 40 291,16 56,60 39,54 13 302,15 17 523 0,34564 3,41 4,09 71 695,32 

квітень 36 846,73 53,30 36,16 13 621,91 16 501 0,34564 3,41 4,09 67 513,81 

травень 38 925,11 55,25 38,20 13 387,10 17 104 0,34564 3,41 4,09 69 980,99 

червень 44 246,31 62,61 43,42 15 039,11 19 384 0,34564 3,41 4,09 79 309,50 

липень 55 779,51 68,23 54,73 4 727,73 21 125 0,34564 3,22 3,86 81 518,21 

 

Як свідчить розрахунок уточненої ціни за Договором № 1, останній містить суму плати 

за врегулювання небалансів, яка розраховується на підставі розрахунку погодинної суми 

збитків за позитивний небаланс та ставку внеску на регулювання. 

 

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) 

постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали 

відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.  

Частиною другою статті 57 Закону встановлено, що електропостачальник зобов'язаний 

нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними 

відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі 

погодинних графіків електричної енергії.  

Частиною дев’ятою 9 статті 56 та частиною першої статті 60 Закону, встановлено, що 

загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними 

чітко і ясно, доступними для розуміння та не містити процедурних перешкод, що ускладнюють 

здійснення прав споживача.  

Згідно зі статтею 70 Закону усі учасники ринку, крім споживачів, які купують 

електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть 

відповідальність за свої небаланси електричної енергії. З метою врегулювання небалансів з 

оператором системи передачі учасник ринку має стати стороною, відповідальною за баланс, або 

передати свою відповідальність іншій стороні, відповідальній за баланс, шляхом входження до 

балансуючої групи. Електропостачальники є сторонами, відповідальними за баланс своїх 

споживачів. Сторони, відповідальні за баланс, зобов'язані нести фінансову відповідальність за 

небаланси електричної енергії перед оператором системи передачі.  

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) 

платниками внесків на регулювання є суб’єкти господарювання, що провадять діяльність, 

зокрема у сфері енергетики з постачання електричної енергії.  
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Комісія з перевірки зазначає, що додаток 2 до Договору №1 містить положення, які 

суперечать вимогам статті 70 Закону щодо обов’язку електропостачальника нести фінансову 

відповідальність за небаланси, частини другої статті 57 Закону відповідно до якої усі учасники 

ринку, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної 

енергії споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної енергії, статті 13 Закону 

про НКРЕКП, якою встановлено, що платниками внесків на регулювання є суб’єкти 

господарювання, що провадять діяльність, зокрема у сфері енергетики з постачання електричної 

енергії та накладає додаткові фінансові зобов'язання на споживача. 

Також, включення до формули розрахунку ціни електричної енергії вартості врегулювання 

небалансів та внесків на регулювання порушує права споживача на недискримінаційне 

ціноутворення, що відображає економічно обґрунтовані витрати, та право на прозорі і 

справедливі  умови договору. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за інформацією ТОВ «УКР ГАЗ 

РЕСУРС», наданою НКРЕКП листом від 14.11.2022 № 1666/ю2, між Товариством та НАДС 

05.10.2022 проведено нараду з питань врегулювання взаємовідносин по Договору, де було 

вирішено виключити із Договору складові формування ціни електричної енергії - «ставка внеску 

на регулювання НКРЕКП та вартість врегулювання небалансу, тощо» та здійснити сторонами 

коригування первинних бухгалтерських документів. 

Так, за результатами наради, між ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» та НАДС укладено 

додаткову угоду № 3 від 06.10.2022 до Договору та внесено зміни до Додатку 2 «Механізм 

визначення вартості електричної енергії» до Договору. 

Крім того, Сторонами здійснено коригування первинних бухгалтерських документів, 

зокрема, суму нарахувань за фактично спожиту електричну енергію за період з 01.02.2022 - 

31.10.2022 розраховано без плати вартості врегулювання небалансу та ставки внеску на 

регулювання НКРЕКП. 

Крім того, НАДС листом від 21.11.2022 № 4716/30.1-22 проінформувало НКРЕКП, що 

спірні правовідносини між НАДС та ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» щодо приведення додатку 2 до 

Договору про постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2022 № 1 у відповідність до 

норм законодавства в частині розрахунків вартості електроенергії без врахування плати 

вартості врегулювання небалансу та ставки внеску на регулювання врегульовано шляхом 

укладення додаткової угоди від 06.10.2022 № 3, та  щодо здійсненого ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» 

перерахунку вартості спожитої електричної енергії за період з лютого по вересень 2022 року. 

 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 

 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС» 

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

 

Про застереження ТОВ «УКР ГАЗ 

РЕСУРС» щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду    грудня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 15 листопада 2022 року № 320, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2022 року № 1263 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 04 листопада 

2022 року № 378, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41427817) не дотримано 

вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови 

з постачання електричної енергії споживачу), а саме:  

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 

частини дев’ятої статті 56, якою встановлено, що загальні положення та 

умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними чітко і 
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ясно, не містити процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав 

споживача; 

пункту 6 частини другої статті 57, яким встановлено, що 

електропостачальник зобов’язаний нести фінансову відповідальність за 

небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил 

ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі 

погодинних графіків електричної енергії; 

частини першої статті 60, якою зокрема встановлено, що положення та 

умови договорів зі споживачами мають бути прозорими та доступними для 

розуміння;  

частини першої статті 70, якою встановлено, що усі учасники ринку, крім 

споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної 

енергії споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної 

енергії; 

частини другої статті 70 Закону, якою встановлено, що з метою 

врегулювання небалансів з оператором системи передачі учасник ринку має стати 

стороною, відповідальною за баланс, або передати свою відповідальність іншій 

стороні, відповідальній за баланс, шляхом входження до балансуючої групи. 

Електропостачальники є сторонами, відповідальними за баланс своїх споживачів; 

підпункт 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу щодо обов’язку ліцензіата при формуванні договорів постачання 

електричної енергії споживачу керуватися примірним договором постачання 

електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити 

наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом 

України «Про ринок електричної енергії»; 

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної 

енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-

правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та 

з дотриманням правил роздрібного ринку; 

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу щодо щодо заборони ліцензіату надавати пропозиції та укладати 

договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок 

електричної енергії» та цим Ліцензійним умовам. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР 

ГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41427817) щодо недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
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електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу. 

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 


