
Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» грудня 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

1 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної 

перевірки дотримання ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 
 

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

НКРЕКП) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), здійснює державний 

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність, 

зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідній сфері та ліцензійних 

умов шляхом проведення, зокрема, позапланових виїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП підставою 

для проведення позапланової виїзної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної 

або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав. 
 

До НКРЕКП надійшов лист НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ 

«УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО», АКО) від 25.07.2022 № 01/31201 

(вх. НКРЕКП від 26.07.2021 № 10296/1-22) щодо невиконання ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» (далі – ДП «РЕМ», 

ОСР) рішень АКО. 

За інформацією НЕК «УКРЕНЕРГО», АКО листом від 02.07.2021 № 01/27791 

було надіслано звернення до ДП «РЕМ» щодо надання інформації стосовно передачі 

до системи MMS даних комерційного обліку по учасниках ринку, які отримали статус 

«Дефолтний», а саме: ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ» (дата набуття статусу «дефолтний» 

24.03.2021), ДП «ВК «КРАСНОЛИМАНСЬКА» (дата набуття статусу «дефолтний» 

14.04.2021) та ДП «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» (дата набуття статусу «дефолтний» 

14.04.2021) (далі – Споживачі). 

ДП «РЕМ» листом від 08.07.2021 № ДЗ-01/997 повідомило АКО, що 

вищезазначені Споживачі є самостійними учасниками ринку, відповідно спожита 

ними електрична енергія (не зважаючи на їх «дефолтний» статус) зараховується їм як 

сторонам відповідальним за баланс.  

Листом НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19.08.2021 № 01/36398 ДП «РЕМ» надіслано 

рішення АКО, щодо необхідності в термін до 02.09.2021р: 

- переоформити Довідки по області комерційного обліку (Додаток 3 до Порядку 

підготовки та надання даних комерційного обліку постачальниками послуг з 

комерційного обліку) за травень-липень 2021 року і згідно вимог Порядку надати їх 

до АКО НЕК «УКРЕНЕРГО»; 
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- надіслати до НЕК «УКРЕНЕРГО» звернення на електронну адресу щодо 

надання доступу для перевантаження відповідних даних комерційного обліку на 

платформу MMS, із зазначенням точок комерційного обліку та періоду, за який 

будуть перезавантажено дані та завантажити до системи MMS оновлені дані. 

Станом на 23.06.2022р  зазначене вище рішення АКО не виконано, а ДП «РЕМ» 

в порушення пп.5 п.1.7.5 Правил ринку продовжено формування та надання до 

системи управління ринком MMS даних комерційного обліку по вищезазначеним 

Споживачам.  

Крім того за інформацією НЕК «УКРЕНЕРГО», наданою листом від 25.07.2022 

№ 01/31201 (вх. НКРЕКП від 26.07.2021 № 10296/1-22) з 01.10.2021р аналогічні 

порушення ДП «РЕМ» вчиняє і відносно ДП «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ», яким набуто 

статус «Дефолтний» з 30.09.2021 року.  

Враховуючи вищевикладене, АКО було надіслано ДП «РЕМ» лист 

від 24.06.2022 № 01/25844 щодо надання пояснень невиконання попереднього 

рішення від 19.08.2021 № 01/36398. Цим же листом ДП «РЕМ» було поінформовано 

про необхідність в термін до 08.07.2022: - скоригувати дані комерційного обліку по 

точкам комерційного обліку учасників ринку ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ»,  

ДП «ВК «КРАСНОЛИМАНСЬКА», ДП «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» та 

ДП «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ» починаючи з дат набуття зазначеними учасниками 

ринку статусу «дефолтний», замінивши сформовані раніше обсяги на нульові 

значення; - переоформити Довідки по області комерційного обліку (Додаток 3 до 

Порядку підготовки та надання даних комерційного обліку постачальниками послуг 

комерційного обліку) за період травень 2021 - червень 2022 року відповідно до 

прийнятого рішення і згідно вимог Порядку надати їх до АКО;  

- надіслати до НЕК «УКРЕНЕРГО» звернення щодо надання доступу для 

перевантаження відповідних даних комерційного обліку на платформу MMS, із 

зазначенням точок комерційного обліку та періоду, за який будуть перезавантажено 

дані та завантажити до системи MMS оновлені дані.  

ДП «РЕМ» листом від 01.07.2022 № 08/914 було повідомлено АКО, що позиція 

ДП «РЕМ» викладена в листі від 08.07.2021 № ДЗ-01/997 не змінилася, а 

вищезазначені Споживачі є самостійними учасниками ринку, відповідно спожита 

ними електрична енергія зараховується їм як сторонам відповідальним за баланс. При 

цьому статус «дефолтний» мають не тільки ці Споживачі, а і ДП «РЕМ». Станом на 

20.07.2022 рішення АКО не виконано. Тому, відповідно до вимог п.10.2.26 Кодексу 

АКО буде сформовано оновлені сертифіковані дані за період травень 2021 - червень 

2022 року, які буде надано АР та учасникам ринку для здійснення перерахунку 

платежів.  

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», встановлено обов’язок оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 



Підпунктом 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 

27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії),  

передбачено обов’язок 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. 

Підпунктом 5 пункту 1.7.5 глави І Правил ринку, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14  березня 2018 року №307 (далі – Правила ринку), встановлено, що на 

період існування статусу «Дефолтний» Адміністратор розрахунків вживає до 

учасників ринку відповідні заходи, зокрема, якщо учасник ринку виступає в якості 

електропостачальника (або споживача), після набуття ним статусу «Дефолтний»  

постачання  електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому 

учаснику ринку) здійснюється постачальником  «останньої надії» відповідно до 

Правил роздрібного ринку з 00:00 дня,  наступного  за  днем набуття ним статусу 

«Дефолтний».  

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до абзацу 

десятого частини 7 статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у разі виявлення 

під час проведення позапланової виїзної перевірки однорідних порушень або таких, 

що прямо випливають із питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

проведення позапланової перевірки, Регулятор має право перевіряти такі порушення 

із подальшим застосуванням до суб'єкта господарювання відповідальності, 

передбаченої законодавством. 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову виїзну 

перевірку в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу, а саме дотримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 32402870) вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії: а саме: пункту 1 

частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту 

2.2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункту 5 пункту 

1.7.5 глави І Правил ринку. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               

 
 

                          Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової виїзної 

перевірки ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Провести позапланову виїзну перевірку дотримання ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 

32402870) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


