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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 

та проєкту розпорядження  

«Про усунення порушень ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 
 

 

 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 16 листопада 2022 року № 1492 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 23 листопада 2022 року № 404, НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) (далі – ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», 

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

електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470  

(далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 01 січня 2021 року 

по 30 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки  

від 02 грудня 2022 року № 337 (далі – Акт перевірки № 337). 
 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 16.12.2022 № 001-32/2758 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта перевірки № 337, які опрацьовано НКРЕКП. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 337 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) 

 

 

 

пункту 11 частини третьої 

статті 46 Закону 
 

 

 

частини першої статті 75 

Закону 
 

 

 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 

підпункту 54 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 
укладати договори, які є обов’язковими для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів; 

 

якою встановлено, що розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на 

ринку електричної енергії, між учасниками цього 

ринку здійснюються, зокрема відповідно до укладених 

договорів у порядку, визначеному цим Законом, 

правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

які є обов’язковими для здійснення ліцензованої 

діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

 

щодо обов’язку ліцензіата своєчасно та в 

повному обсязі сплачувати за електричну енергію, 
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куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, 

що надаються на ринку електричної енергії. 

До НКРЕКП надійшов лист ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі - НЕК «УКРЕНЕРГО», ОСП) від 06.09.2022 

№ 01/38230 щодо наявної заборгованості окремих учасників ринку електричної енергії, зокрема 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про надання послуг з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. 

Відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 06.09.2022 № 01/38230, за оперативною 

інформацією станом на 01.09.2022 заборгованість ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» за договором 

про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становить  

177,7 млн грн з ПДВ. 

НЕК «УКРЕНЕРГО» додатково листом від 28.10.2022 № 01/47851 із додатками до нього 

повідомило НКРЕКП, що згідно з даними бухгалтерського обліку станом на 30.09.2022, 

заборгованість ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про 

надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становить 

204 026 420,07 грн. 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що між НЕК «УКРЕНЕРГО» та 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено договір про надання послуг з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління № 0503-03041 (далі - Договір № 0503-03041). 

НЕК «УКРЕНЕРГО» надала до НКРЕКП акт звірки взаємних розрахунків за Договором 

№ 0503-03041 за період з 01.07.2019 по 30.09.2022, який підписано НЕК «УКРЕНЕРГО». 
 

Інформація щодо розрахунків між НЕК «УКРЕНЕРГО» та Товариством за Договором 

№ 0503-03041 у період з 01.01.2021 по 30.09.2022 відповідно до акта звірки взаємних розрахунків. 
 

 

Місяць 

року 

Заборгованість 

(+)/переплата (-) 

на початок 

періоду, тис. грн 

(з ПДВ) 

Нараховано 

за поточний 

період, тис. 

грн (з ПДВ) 

Корегування, 

тис. грн (з 

ПДВ) 

Сплачено, тис. грн (з ПДВ) Заборгованість 

(+)/переплата (-) 

на кінець 

періоду, тис. грн 

(з ПДВ) 

Усього 

За 

поточний 

період 

За минулі 

періоди 

2021 рік 

Січень 22 932,7* 35 765,05 
+2,48 

(за 08.2020) 
22 932,7 - 

22 932,7 

(за 12.2020) 
35 767,53 

Лютий 35 767,53 34 305,06 
+8,35 

(за 09.2020) 
35 767,53 - 

35 765,05 

(за 01.2021) 

2,48 

(за 08.2020) 

34 313,41 

Березень 34 313,41 36 028,72 - 60 411,82 26 098,40 
34 313,42 

(за 02.2021) 
9 930,31 

Квітень 9 930,31 31 666,84 - 42 494,98 32 564,66 
9 930,32 

(за 03.2021) 
-897,83 

Травень -897,83 29 586,47 - 30 397,57 30 397,57 - -1 708,93 

Червень -1 708,93 29 917,27 - 28 550,63 28 550,63 - -342,28 

Липень -342,28 33 928,97 - 32 776,83 32 776,83 - 809,85 

Серпень 809,85 32 903,58 
-5,23 

(за 10.2020) 
31 998,18 31 188,32 

809,86 

(за 07.2021) 
1 710,02 

Вересень 1 710,02 30 130,87 

-1,02 

(за 11.2020) 

+26,01 

(за 12.2020) 

33 368,05 31 658,02 
1 710,03 

(за 08.2021) 
-1 502,17 

Жовтень -1 502,17 33 850,78 

-8,81 

(за 01.2021) 

+1,52 

(за 02.2021) 

31 477,24 31 451,23 
26,01 

(за 12.2020) 
864,08 

Листопад 864,08 35 004,48 
+11,32 

(за 03.2021) 
35 870,13 35 006,05 

864,08 

(за 10.2021) 
9,75 

Грудень 9,75 37 909,68 

+80,26 

(за 04.2021) 

+332,32 

(за 05.2021) 

+143,72 

(за 06.2021) 

9,74 - 
9,74 

(за 12.2021) 
38 465,99 

Всього 

2021 рік 
х 400 997,77 590,92 386 055,40 279 691,71 106 363,69 х 
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2022 рік 

Січень 38 465,99 60 594,57 
+16,72 

(за 07.2021) 
93 678,13 55 212,15 

80,26 

(за 04.2021) 

332,32 

(за 05.2021) 

143,72 

(за 06.2021) 

37 909,68 

(за 12.2021) 

5 399,15 

Лютий 5 399,15 48 994,95 
-12,32 

(за 08.2021) 
42 386,93 36 987,79 

5 399,14 

(за 01.2022) 
11 994,85 

Березень 11 994,85 27 703,08 
-5,97 

(за 09.2021) 
- - - 39 691,96 

Квітень 39 691,96 28 025,54 - - - - 67 717,50 

Травень 67 717,50 26 970,88 

-1,95 

(за 10.2021) 

-7,96 

(за 11.2021) 

- - - 94 678,47 

Червень 94 678,47 26 059,71 

-5,34 

(за 12.2021) 

+69,06 

(за 01.2022) 

- - - 120 801,90 

Липень 120 801,90 28 486,05 
+41,03 

(за 02.2022) 
- - - 149 328,98 

Серпень 149 328,98 29 865,73 
+46,59 

(за 03.2022) 
- - - 179 241,30 

Вересень 179 241,30 24 712,54 
+72,6 

(за 04.2022) 
- - - 204 026,44 

Всього 

2022 рік 
х 301 413,05 212,46 136 065,06 92 199,94 43 865,12 х 

ВСЬОГО х 702 410,82 803,38 522 120,46 371 891,65 150 228,81 х 

* відповідно до Акта планової перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» від 29.04.2021 № 227 (стор. 43 – 44) 

заборгованість Товариства перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за Договором № 0503-03041 станом на 31.12.2020 становила  

22 932,7 тис. грн, яка була сплачена у січні 2021 року. 
 

Таким чином, загальна сума заборгованості ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» перед 

НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, 

наданих протягом січня 2021 року – вересня 2022 року, відповідно до акта звірки взаємних 

розрахунків, складає 204 026,44 тис. грн (з ПДВ). 

 

Комісією з проведення перевірки на основі даних, наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» на запити 

НКРЕКП, а також відображених НЕК «УКРЕНЕРГО» у формі звітності № 16-НКРЕКП-

моніторинг-передача (місячна) «Звіт про рівень розрахунків», яка затверджена постановою 

НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (далі - форма звітності № 16 НКРЕКП-моніторинг-передача), 

здійснено аналіз стану заборгованості Товариства перед оператором системи передачі за послуги  

з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом січня 2021 року – вересня 

2022 року. 

Відповідно до пункту 3.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16-НКРЕКП-

моніторинг-передача, інформація щодо заборгованості за послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління зазначається станом на 20-те число місяця, наступного за звітним. 
 

(без ПДВ) 
Учасник ринку Нараховано, тис.грн Сплачено, тис.грн Борг, тис.грн 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

І квартал 2021 року 

88 415,70 88 415,70 
0,00  

(станом на 20.05.2021) 

ІІ квартал 2021 року 

75 975,48 75 975,48 
0,00  

(станом на 20.07.2021) 

ІІІ квартал 2021 року 

80 802,85 80 802,85 
0,00  

(станом на 25.10.2021) 

ІV квартал 2021 року 

88 970,79 88 970,79 
0,00  

(станом на 25.01.2022) 
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(без ПДВ) 

Учасник ринку 

Сума 

коштів, 

нарахована 

за надані у 

звітному 

місяці 

послуги 

Сума 

коштів, 

сплачена за 

надані у 

звітному 

місяці 

послуги 

Борг 

за 

фактичний 

період 

(місяць) 

за 

попередні 

періоди 

(місяці) 

поточного 

року 

за 

попередні 

періоди 

минулих 

років 

Разом 

тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

Січень (станом на 20.02.2022) 

50 553,03 50 495,48 57,55 0,00 0,00 57,55 

Лютий (станом на 20.03.2022) 

40 863,32 30 793,58 10 069,74 0,00 0,00 10 069,74 

Березень (станом на 20.04.2022) 

23 124,73 0,00 23 124,73 10 069,74 0,00 33 194,47 

Квітень (станом на 20.05.2022) 

23 415,12 0,00 23 415,12 33 194,47 0,00 56 609,58 

Травень (станом на 20.06.2022) 

22 535,72 0,00 22 535,72 56 609,58 0,00 79 145,30 

Червень (станом на 20.07.2022) 

21 716,43 0,00 21 716,43 78 951,80 0,00 100 668,23 

Липень (станом на 20.08.2022) 

23 738,38 0,00 23 738,38 100 702,42 0,00 124 440,79 

Серпень (станом на 20.09.2022) 

24 888,11 0,00 24 888,11 124 479,62 0,00 149 367,73 

Вересень (станом на 20.10.2022)* 

20 593,78 0,00 20 593,78 149 428,23 0,00 170 022,02 

*довідкова інформація 
 

Таким чином, відповідно даних форми звітності № 16-НКРЕКП-моніторинг-передача, яка 

була подана НЕК «УКРЕНЕРГО» до НКРЕКП, загальна сума заборгованості 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління, наданих протягом січня – вересня 2022 року, станом на 

20.09.2022 складає 149 367,73 тис. грн (без ПДВ). 
 

Довідково комісією з перевірки встановлено, що станом на 20.10.2022 заборгованість складає 

170 022,02 тис. грн (без ПДВ). 
 

Відповідно до пояснень, наданих ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 16.12.2022 

№ 001-32/2758, в діях Товариства відсутнє порушення підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов 

з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими 

для здійснення ліцензованої діяльності. Вказане підтверджується відсутністю будь-яких фактів 

такого порушення в акті перевірки. 
 

Одночасно, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що в діях 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не вбачається порушення: 

пункту 11 частини третьої статті 46 Закону в частині обов’язку оператора системи 

розподілу укладати договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної 

енергії; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині 

обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої 

діяльності. 
 

Щодо неналежного виконання умов договору № 0503-03041 в частині здійснення 

розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за період січень-вересень 2022 року Товариство зазначає, що у 

зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України 

№ 64/2022 від 24 лютого 2022 року введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого  

2022 року. 

В свою чергу, Торгово-промислова палата України (ТПП України) офіційно повідомила про 

засвідчення, як форс-мажорних обставини (обставини непереборної сили) військову агресію 

російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05:30 ранку 

24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». 
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Враховуючи це, ТПП України підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року 

до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для 

суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи 

іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, 

контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало 

неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин 

(обставин непереборної сили). 
 

В свою чергу, пунктом 1.1. Договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління встановлено, що цей договір регулює оперативно-технологічні 

відносини під час взаємодії Сторін в умовах паралельної роботи у складі об’єднаної енергетичної 

системи (ОЕС) України. За цим Договором ОСП зобов'язується надавати послугу з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, а саме управління режимами роботи 

ОЕС України з виробництва, передачі, забезпечення планових перетоків електричної енергії по 

міждержавних лініях зв’язку ОЕС України з енергосистемами суміжних країн, розподілу та 

споживання електричної енергії для забезпечення здатності енергосистеми задовольняти 

сумарний попит на електричну енергію та потужність у кожний момент часу з дотриманням 

вимог енергетичної, техногенної та екологічної безпеки (далі – Послуга). 

Також пунктом 1.2. Договору, встановлено, що Користувач зобов'язується здійснювати 

оплату за надану Послугу відповідно до умов цього Договору. 

Водночас пунктом 7.1 Договору передбачено, що сторони звільняються від 

відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за 

цим Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного 

лиха, воєнних дій та інших обставин непереборної сили), якщо ці обставини безпосередньо 

вплинули на виконання цього Договору. 
 

Тобто у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин починаючи з 24.02.2022 існували та 

продовжують існувати станом на сьогоднішній день реально об'єктивні обставини та чинники, 

які ускладнюють належне виконання ОСР зобов'язання за договором про надання послуг з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. 

Також, періодично здійснюються ракетні обстріли м. Запоріжжя та околиць міста. 

Крім того, наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України від 25 квітня 2022 року №75 (зі змінами), зокрема визначено територіальні громади 

Запорізької області, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

Знаходження території Запорізької області в тимчасовій окупації або в зоні проведення 

воєнних (бойових) дій значним чином відображається на господарській діяльності 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», зокрема: 

- у ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» фактично відсутня можливість контролю над 

системою ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що 

використовується для розподілу електроенергії в цих структурних підрозділах; 

- постійні пошкодження та руйнування енергетичної інфраструктури через воєнні бойові 

дії (згідно даних офіційного сайту ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» загалом станом на 07:00  

14 грудня без енергопостачання залишаються 28 226 споживачів у 83 населених пунктах 

Запорізької області (за винятком тимчасово непідконтрольної території); 

- облік електричної енергії на неконтрольованих територіях області практично 

унеможливлюється через відсутність доступу до електролічильників на цих територіях, 

відсутність технічної можливості дистанційного зчитування показів через значне пошкодження 

мереж рухомого зв’язку та власних каналів передачі даних (опорної волоконно-оптичної 

інфраструктури) та відсутністю у більшості випадків уповноважених осіб зі сторони 

споживачів; 

- відсутність у споживачів житлово-комунальних послуг на тимчасово окупованих 

територіях можливості здійснювати платежі (оплату) за надані послуги; 

- відсутність можливості здійснити припинення послуги з розподілу електричної енергії 

споживачам (юридичним особам), які не здійснюють оплату послуг з розподілу електричної енергії 
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на тимчасово окупованій частині Запорізької області, оскільки це безпосередньо ставить під 

загрозу життя, здоров’я та безпеку працівників ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»; 

- споживачі не оплачують спожиту та розподілену електричну енергію (в період воєнного 

стану механізми для взаємодії з боржниками дуже обмежені, що також ускладнює можливість 

отримання грошових коштів за надані послуги). Рівень споживання електричної енергії, 

починаючи з березня зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більш ніж 

вдвічі; 

- товариство несе витрати на відновлення електромереж, каналів диспетчерського та 

технологічного зв’язку – адже вони чи не щодня зазнають катастрофічних руйнувань від війни. 

Масово зупинені планові роботи, виконання значної частини завдань та планів, безпосередньо не 

пов’язаних із забезпеченням енергопостачання області; 

- затверджений для ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» рівень тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії катастрофічно не відповідає сьогоднішнім реаліям: очікувані на базі 

фактичних показників перших 9 «воєнних» місяців 2022 року обсяги розподілу відносно тих, що 

враховані в тарифах, зменшуються на 52%. До того ж, майже 40% надходжень електричної 

енергії припадають саме на «проблемні» території, на яких ведуться активні бойові дії або які 

знаходяться в тимчасовій окупації; 

- у ПАТ «Запоріжжяобленерго» відсутні кошти для фінансування першочергових та 

обов’язкових витрат товариства. Станом на 01.10.2022 податковий борг 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» становить 1 053 млн. грн. Відповідно до вимог чинного 

законодавства України, першочергово здійснюються виплати із заробітної плати працівникам та 

суми податків та обов’язкових платежів. Відповідно до пункту 87.9. статті 87 Податкового 

кодексу України спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов'язання 

перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на 

виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

- у зв’язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану частина працівників 

товариства перебуває за кордоном та в інших регіонах країни. Також, частина працівників 

товариства знаходиться у простої. 
 

Необхідно зазначити, що ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» здійснює закупівлю 

електричної енергії для компенсації технологічних витрат на території, яка підконтрольна 

Україні та на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях. 

Знаходження значної кількості території в тимчасовій окупації або в зоні проведення воєнних 

(бойових) дій вкрай негативно відображається на фінансовому стані, а отже Товариство 

систематично не отримує у повному обсязі грошових коштів за послуги з розподілу електричної 

енергії. Рівень розрахунків на тимчасово окупованій території, де продовжують працювати 

структурні підрозділи Товариства, складає не більше 10% за останній розрахунковий період, при 

цьому, Товариство має зобов’язання по виплаті заробітної плати та сплаті податків, проведення 

розрахунків з учасниками ринку електричної енергії та закупівлі необхідних матеріалів та 

обладнання для проведення відновлювальних і ремонтних робіт тощо. 

Впроваджений з початку введення воєнного стану у Товаристві режим жорсткої економії 

коштів при фінансуванні всіх напрямків господарської діяльності, навіть при нарахуванні та 

виплаті заробітної плати працівникам (скасування премій, надбавок, матеріальної допомоги, 

скорочення робочого часу тощо), не призвели до стабілізації фінансового стану підприємства та 

накопиченню необхідних ресурсів. 

Зазначені обставини унеможливлюють здійснення Товариством розрахунків за 

зобов’язаннями з іншими учасниками ринку, зокрема з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. 
 

Крім того просимо врахувати, що з перших днів збройної агресії на території Запорізької 

області здійснюються активні бойові дії, а значна частина області перебуває в окупації на якій, 

через дії окупантів, відсутній зв’язок та інтернет. Вказане призводить до блокування роботи 

структурних підрозділів, що знаходяться на окупованих територіях та унеможливлює виконання 

функціональних обов’язків персоналом, ставить під загрозу життя та здоров’я працівників 
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Товариства. Зазначені обставини вкрай негативно впливають на рівень розрахунків 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» з учасниками ринку, зокрема з НЕК «УКРЕНЕРГО». 

При цьому, просимо врахувати, що НЕК «УКРЕНЕРГО» фактично втратило контроль над 

здійсненням діяльності з передачі електричної енергії на таких територіях, тобто позбавлено 

можливості контролювати обсяг електричної енергії який надходить в мережу Товариства та 

розподіляється на об’єкти споживачів, що розташовані на території територіальних громад, які 

знаходяться в окупації, обсяги сальдованих надходжень від НЕК «УКРЕНЕРГО» в мережі 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» визначені розрахунковим шляхом. 
 

 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130926) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії. 
 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130926) у строк до 01 липня 2023 року забезпечити безумовне виконання умов договору 

про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, укладеного з 

НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом забезпечення у повному обсязі розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за 

послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, про що у строк до 20 липня 

2023 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про  застереження 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних 

умов з розподілу електричної 

енергії 

 

 

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 02 грудня 2022 року № 337, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 16 листопада 2022 року № 1492 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», 

та посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 23 

листопада 2022 року № 404, установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) не 

дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470  

(далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме: 

пункти 1 та 11 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 
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регулюють функціонування ринку електричної енергії та укладати договори, 

які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, 

та виконувати умови таких договорів; 

частини першої статті 75 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та 

послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього 

ринку здійснюються, зокрема відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку;  

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії в частині обов’язку ліцензіата виконувати умови договорів, укладання 

яких є обов’язковим для здійснення ліцензованої діяльності; 

підпункту 54 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата своєчасно та в повному обсязі сплачувати 

за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, 

що надаються на 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» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) щодо недопущення 

надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу 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  

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

 

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», згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 02 грудня 2022 року № 337, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 16 листопада 2022 року № 1492 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) усунути порушення 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу 

електричної енергії), а саме: 

пункту 11 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» в частині обов’язку оператора системи розподілу 

виконувати умови договорів, укладання яких є обов’язковим для здійснення 

діяльності на ринку електричної енергії; 

частини першої статті 75 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, 

що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку 
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здійснюються, зокрема відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії в частині обов’язку ліцензіата виконувати умови договорів, укладання 

яких є обов’язковим для здійснення ліцензованої діяльності; 

підпункту 54 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата своєчасно та в повному обсязі сплачувати за 

електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що 

надаються на ринку електричної енергії, 

для чого у строк до 01 липня 2023 року забезпечити безумовне 

виконання умов договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом 

забезпечення у повному обсязі розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу 

з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, про що у строк  

до 20 липня 2023 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій 

області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


