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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 18 листопада 2022 року № 1510» 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 

2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2022 року № 2222 (з 

урахуванням змін, внесених постановою НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116 ) та 

від 04 жовтня 2022 року № 1260 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», на підставі посвідчення про проведення перевірки 

від 15 вересня 2022 року № 309 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (далі – 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», Підприємство) (код ЄДРПОУ 43068454) вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій 

гарантованого покупця (далі – Ліцензійні умови зі здійснення функцій гарантованого 

покупця), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1471, за 

результатами якої складено Акт від 24 жовтня 2022 року № 298, та прийнято постанову 

НКРЕКП від 18 листопада 2022 року  № 1510 «Про застереження ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов 

зі здійснення функцій гарантованого покупця та здійснення заходів державного 

регулювання» (далі – Постанова № 1510). 
 

Відповідно до пункту 2 Постанови № 1510 Департаменту енергоринку, у межах 

здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та 

пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та 

винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт 

рішення щодо встановлення кошторису ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» на 2023 рік шляхом його зміни в бік зменшення, 

урахувавши суму залишку коштів у розмірі 23 353,7 тис. грн (без ПДВ), який виник від 

економії при здійсненні господарської діяльності гарантованого покупця у 2019 та 

2020 роках та використаний гарантованим покупцем у 2021 році без відповідного окремого 

рішення НКРЕКП. 

 

Листом від 20.12.2022 № 41/5180 (вх. НКРЕКП від 21.12.2022 № 19585/1-22) 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» повідомило (мовою документу): «НКРЕКП листом 

від 19.12.2022 № 17241/22.3.1/7-22 проінформувало щодо коригування кошторису 

Підприємства у грудні 2022 року у бік зменшення на суму залишків коштів за 2020 та 2021 

років у сумі 13 780,1 тис. грн, які використані підприємством без окремого рішення 

НКРЕКП у 2022 році. 

Вищезазначеною постановою передбачено зменшення кошторису 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» на 2023 рік, урахувати суму залишку коштів у 
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розмірі 23 353,7 тис. грн, який виник від економії при здійсненні господарської діяльності 

гарантованого покупця у 2019 та 2020 роках та використаний гарантованим покупцем у 

2021 році без відповідного окремого рішення НКРЕКП. 

Оскільки залишок коштів у сумі 13 780,1 тис. грн є складовою залишку коштів 

23 353,7 тис. грн, про що зазначалось в попередніх листах, з метою забезпечення 

виконання вищезазначених вимог постанови НКРЕКП від 18.11.2022 № 1510, недопущення 

порушення в 2022 році та уникнення подвійного зняття залишків коштів попередніх 

періодів, просимо внести зміни до постанови НКРЕКП від 18.11.2022 № 1510 щодо 

коригування кошторису підприємства у грудні 2022 року у бік зменшення на суму залишків 

коштів за 2020 та 2021 роки на суму 13 780,1 тис. грн та на залишок коштів у сумі 

9 573,6 тис. грн при затвердженні кошторису на 2023 рік.». 

 

З огляду на зазначене, з урахуванням службової записки Департаменту енергоринку 

від 21.12.2022 № 858/22-22, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою: 

 

У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 18 листопада 2022 року № 1510 року «Про 

застереження ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов зі здійснення функцій гарантованого 

покупця та здійснення заходів державного регулювання» пункт 2 викласти в такій 

редакції: 

«2. Департаменту енергоринку, у межах здійснення заходів державного 

регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 

17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» при коригуванні у грудні 2022 року 

кошторисних видатків кошторису 2022 року та при встановленні кошторису на 2023 рік 

підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого 

слухання, проєкт рішення щодо встановлення кошторису ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» шляхом його зміни в бік зменшення, 

урахувавши суму залишку коштів у розмірі 23 353,7 тис. грн (без ПДВ), який виник від 

економії при здійсненні господарської діяльності гарантованого покупця у 2019 та 

2020 роках та використаний гарантованим покупцем у 2021 році без окремого рішення 

НКРЕКП.». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю  Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про внесення змін до постанови  

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 18 листопада 2022 року № 1510 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок електричної енергії» та ураховуючи лист ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» від 20 грудня 2022 року 

№ 41/5180, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Пункт 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 18 листопада 2022 року № 1510 «Про застереження 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов зі 

здійснення функцій гарантованого покупця та здійснення заходів державного 

регулювання» викласти в такій редакції: 

«2. Департаменту енергоринку, у межах здійснення заходів державного 

регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини 

другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при 

коригуванні у грудні 2022 року кошторисних видатків кошторису 2022 року 

та при встановленні кошторису на 2023 рік підготувати та винести на засідання 

НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення 
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щодо встановлення кошторису ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» шляхом його зміни в бік зменшення, 

урахувавши суму залишку коштів у розмірі 23 353,7 тис. грн (без ПДВ), який 

виник від економії при здійсненні господарської діяльності гарантованого 

покупця у 2019 та 2020 роках та використаний гарантованим покупцем у 

2021 році без окремого рішення НКРЕКП.». 

 

 

Голова НКРЕКП                    К. Ущаповський 
 


