
УТОЧНЕНО 
Обґрунтування 

щодо прийняття рішення НКРЕКП про підписання Договору про погашення 
заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань за 

Договором гарантії (Проект екстреного відновлення мережі електропередачі) 
між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку  

від 2022 року, укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством 
енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, та Приватним акціонерним товариством 

«Національна енергетична компанія «Укренерго»  
(щодо кредитних коштів у сумі до 300 млн євро для фінансування Проекту) 

 
В умовах дії воєнного стану, введеного на території України відповідно до 

Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні», та зважаючи на нагальну 
необхідність забезпечення енергетичної безпеки України стратегічним завданням 
НЕК «Укренерго» є забезпечення відновлення та підтримки функціонування критично 
важливих об’єктів електропередачі. 

З метою подолання наслідків військових атак, ліквідації завданих ворогом 
руйнувань та відновлення інфраструктури досягнуто домовленості з Європейським 
банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) щодо виділення кредитних коштів у 
сумі 300 млн. євро для фінансування Проекту екстреного відновлення мережі 
електропередачі (далі – Проєкт), рішення щодо підтримки якого було затверджено 
23.11.2022 на позачерговому засіданні Радою Директорів ЄБРР. 

Ураховуючи зазначене, за погодженням Міністерством енергетики України та з 
метою підтримки ліквідності та стійкості роботи НЕК «Укренерго», Кабінетом 
міністрів України прийнято постанову від 09.12.2022 № 1365 «Про надання у 
2022 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного 
товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – Постанова 
№ 1365). 

Пунктом 1 Постанови № 1365 встановлено, що відповідно до пункту 4 статті 6 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» погодитися з 
пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2022 році державної гарантії 
для забезпечення виконання НЕК «Укренерго» боргових зобов’язань за кредитом у 
розмірі 300 млн. євро, що залучається шляхом укладення Кредитної угоди (Проект 
екстреного відновлення мережі електропередачі) між НЕК «Укренерго» та ЄБРР (далі 
– Кредитна Угода) з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи. 

Згідно з пунктом 2 Постанови № 1365 державна гарантія надається для 
забезпечення виконання зобов’язань, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у тому 
числі погашення основної суми кредиту, нарахованих відсотків та виконання інших 
зобов’язань, що випливають з Кредитної угоди. Розмір плати за надання державної 
гарантії встановлюється на рівні 0,5 відсотка річних вибраної та непогашеної суми 
кредиту. 

Пунктом 4 Постанови № 1365 установлено Міністерству фінансів, Міністерству 
енергетики та НКРЕКП укласти з НЕК «Укренерго» договір про погашення 
заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.  
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Водночас, виконання Постанови № 1365 передбачає укладання Договору 
гарантії між Україною та ЄБРР та Кредитної угоди між НЕК «Укренерго» та ЄБРР. 
Відповідно до інформації, наданої НЕК «Укренерго» (лист від 16.12.2022 № 01/56696), 
13.12.2022 підписано Кредитну угоду з ЄБРР по залученню протягом 2023-2024 років 
300 млн. євро. 

Відповідно до умов Кредитної угоди між НЕК «Укренерго» та ЄБРР кредитні 
кошти мають бути спрямовані на фінансування потреб оператора системи передачі в 
постачанні обладнання для виконання аварійного ремонту з метою відновлення 
(підтримки) робочого стану системи електропередачі України (у сумі 150 млн євро) та 
на потреби НЕК «Укренерго» в оборотному капіталі для фінансування критично 
важливих операційних витрат, з метою виконання фінансових зобов’язань на ринку 
допоміжних послуг та спеціальних обов’язків, пов’язаних з генерацією електроенергії 
з відновлюваних джерел енергії та виплатою компенсації за обмеження генерації з 
відновлюваних джерел енергії (у сумі 150 млн євро). 

НЕК «Укренерго» листом від 20.12.2022 № 01/57076 надіслало до НКРЕКП 
редакцію Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання 
гарантійних зобов’язань за Договором гарантії (Проект екстреного відновлення 
мережі електропередачі) між Україною та Європейським банком реконструкції та 
розвитку від 13 грудня 2022 року, укладеного між Міністерством фінансів України, 
Міністерством енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Приватним акціонерним 
товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», та запропоновано 
НКРЕКП прийняти рішення НКРЕКП про його підписання. 

Також, НКРЕКП отримано лист НЕК «Укренерго» від 20.12.2022  
№ 01/57160 із наданням додаткових матеріалів для прийняття рішення, а саме копії 
Кредитної угоди між НЕК «Укренерго» та ЄБРР від 13.12.2022 та Договору гарантії 
між Україною та ЄБРР від 13.12.2022 за Проектом екстреного відновлення мережі 
електропередачі. 

 

Таким чином, на виконання норм пункту 4 Постанови № 1365, з метою 
підтримки ліквідності та стійкості роботи оператора системи передачі  
НЕК «Укренерго», а саме забезпечення виконання аварійного ремонту для 
відновлення (підтримки) робочого стану системи електропередачі та виконання 
фінансових зобов’язань НЕК «Укренерго», Департамент із регулювання відносин у 
сфері енергетики, пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про підписання 
Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних 
зобов’язань за Договором гарантії (Проект екстреного відновлення мережі 
електропередачі) між Україною та Європейським банком реконструкції та 
розвитку» від 13 грудня 2022 року, укладеного між Міністерством фінансів України, 
Міністерством енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Приватним акціонерним 
товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (щодо кредитних 
коштів у сумі до 300 млн євро для фінансування Проекту екстреного відновлення 
мережі електропередачі) згідно з якою:  

1. Схвалити Договір про погашення заборгованості перед державою за 
виконання гарантійних зобов’язань за Договором гарантії (Проект екстреного 
відновлення мережі електропередачі) між Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку від 13 грудня 2022 року, укладеного між Міністерством 
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фінансів України, Міністерством енергетики України, Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та 
Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» (далі – Договір). 

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущаповського Костянтина Валерійовича 
підписати Договір, та здійснювати погодження обсягів та напрямів використання  
НЕК «Укренерго» кредитних коштів для забезпечення прозорості та цільового їх 
використання. 

Проєкт рішення НКРЕКП додається. 
 

 
 

Директор Департаменту із  
регулювання відносин у сфері енергетики                                  А. Огньов 



УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

                                          

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

____________                                Київ                                    № _______ 
 

 

Про підписання Договору про 
погашення заборгованості перед 
державою за виконання гарантійних 
зобов’язань за Договором гарантії 
(Проект екстреного відновлення мережі 
електропередачі) між Україною та 
Європейським банком реконструкції та 
розвитку від 13 грудня 2022 року, 
укладеного між Міністерством фінансів 
України, Міністерством енергетики 
України, Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг, та Приватним акціонерним 
товариством «Національна енергетична 
компанія «Укренерго» 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «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: 
 

1. Схвалити Договір про погашення заборгованості перед державою за 
виконання гарантійних зобов’язань за Договором гарантії (Проект екстреного 
відновлення мережі електропередачі) між Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку від 13 грудня 2022 року, укладений між 
Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики України, 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг, та Приватним акціонерним товариством 
«Національна енергетична компанія «Укренерго». 

 
2. Уповноважити Голову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ущаповського 
Костянтина Валерійовича підписати Договір, зазначений у пункті 1 цієї 
постанови, та здійснювати погодження обсягів та напрямів використання  
НЕК «Укренерго» кредитних коштів для забезпечення прозорості та цільового 
їх використання. 

 

 
 
Голова НКРЕКП           К. Ущаповський 



Обґрунтування 
щодо прийняття рішення НКРЕКП про підписання Договору про погашення 

заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за 
Договором гарантії (Проект екстреного відновлення мережі електропередачі) 

між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку  
від 2022 року, укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством 

енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, та Приватним акціонерним товариством 
«Національна енергетична компанія «Укренерго» (щодо кредитних коштів у сумі 

до 300 млн євро для фінансування Проекту) 
 
В умовах дії воєнного стану, введеного на території України відповідно до 

Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні», та зважаючи на нагальну 
необхідність забезпечення енергетичної безпеки України стратегічним завданням 
НЕК «Укренерго» є забезпечення відновлення та підтримки функціонування 
критично важливих об’єктів електропередачі. 

З метою подолання наслідків військових атак, ліквідації завданих ворогом 
руйнувань та відновлення інфраструктури досягнуто домовленості з Європейським 
банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) щодо виділення кредитних коштів у 
сумі 300 млн. євро для фінансування Проекту екстреного відновлення мережі 
електропередачі (далі – Проєкт), рішення щодо підтримки якого було затверджено 
23.11.2022 на позачерговому засіданні Радою Директорів ЄБРР. 

Ураховуючи зазначене, за погодженням Міністерством енергетики України та 
з метою підтримки ліквідності та стійкості роботи НЕК «Укренерго», Кабінетом 
міністрів України прийнято постанову від 09.12.2022 № 1365 «Про надання у 
2022 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного 
товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – Постанова 
№ 1365). 

Пунктом 1 Постанови № 1365 встановлено, що відповідно до пункту 4 статті 6 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» погодитися з 
пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2022 році державної гарантії 
для забезпечення виконання НЕК «Укренерго» боргових зобов’язань за кредитом у 
розмірі 300 млн. євро, що залучається шляхом укладення Кредитної угоди (Проект 
екстреного відновлення мережі електропередачі) між НЕК «Укренерго» та ЄБРР 
(далі – Кредитна Угода) з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи. 

Згідно з пунктом 2 Постанови № 1365 державна гарантія надається для 
забезпечення виконання зобов’язань, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у тому 
числі погашення основної суми кредиту, нарахованих відсотків та виконання інших 
зобов’язань, що випливають з Кредитної угоди. Розмір плати за надання державної 
гарантії встановлюється на рівні 0,5 відсотка річних вибраної та непогашеної суми 
кредиту. 

Пунктом 4 Постанови № 1365 установлено Міністерству фінансів, 
Міністерству енергетики та НКРЕКП укласти з НЕК «Укренерго» договір про 
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.  
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Водночас, виконання Постанови № 1365 передбачає укладання Договору 
гарантії між Україною та ЄБРР та Кредитної угоди між НЕК «Укренерго» та ЄБРР. 
Відповідно до інформації, наданої НЕК «Укренерго» (лист від 16.12.2022 
№ 01/56696), 13.12.2022 підписано Кредитну угоду з ЄБРР по залученню протягом 
2023-2024 років 300 млн. євро. 

Відповідно до умов Кредитної угоди між НЕК «Укренерго» та ЄБРР кредитні 
кошти мають бути спрямовані на фінансування потреб оператора системи передачі в 
постачанні обладнання для виконання аварійного ремонту з метою відновлення 
(підтримки) робочого стану системи електропередачі України (у сумі 150 млн євро) 
та на потреби НЕК «Укренерго» в оборотному капіталі для фінансування критично 
важливих операційних витрат, з метою виконання фінансових зобов’язань на ринку 
допоміжних послуг та спеціальних обов’язків, пов’язаних з генерацією 
електроенергії з відновлюваних джерел енергії та виплатою компенсації за 
обмеження генерації з відновлюваних джерел енергії (у сумі 150 млн євро). 

 

Таким чином,  на виконання норм пункту 4 Постанови № 1365, з метою 
підтримки ліквідності та стійкості роботи оператора системи передачі  
НЕК «Укренерго», а саме забезпечення виконання аварійного ремонту для 
відновлення (підтримки) робочого стану системи електропередачі та виконання 
фінансових зобов’язань НЕК «Укренерго», Департамент із регулювання відносин у 
сфері енергетики, пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про підписання 
Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних 
зобов'язань за Договором гарантії (Проект екстреного відновлення мережі 
електропередачі) між Україною та Європейським банком реконструкції та 
розвитку» від 2022 року, укладеного між Міністерством фінансів України, 
Міністерством енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Приватним 
акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (щодо 
кредитних коштів у сумі до 300 млн євро для фінансування Проекту екстреного 
відновлення мережі електропередачі) згідно з якою:  

1. Схвалити Договір про погашення заборгованості перед державою за 
виконання гарантійних зобов'язань за Договором гарантії (Проект екстреного 
відновлення мережі електропередачі) між Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку від 2022 року, укладеного між Міністерством фінансів 
України, Міністерством енергетики України, Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Приватним 
акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – 
Договір). 

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущаповського Костянтина Валерійовича 
підписати Договір. 

Проєкт рішення НКРЕКП додається. 
 

Проєкт рішення буде уточнено після надання НЕК «УКРЕНЕРГО» до НКРЕКП 
необхідних матеріалів для прийняття цього рішення. 

 
 

Директор Департаменту  
із регулювання відносин у   
сфері енергетики                                                                 А. Огньов 



ПРОЄКТ 
                                          

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

____________                                Київ                                    № _______ 
 

 

Про підписання Договору про 
погашення заборгованості перед 
державою за виконання гарантійних 
зобов’язань за Договором гарантії 
(Проект екстреного відновлення мережі 
електропередачі) між Україною та 
Європейським банком реконструкції та 
розвитку від ___ ________ 2022 року, 
укладеного між Міністерством фінансів 
України, Міністерством енергетики 
України, Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг, та Приватним акціонерним 
товариством «Національна енергетична 
компанія «Укренерго» 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «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: 
 

1. Схвалити Договір про погашення заборгованості перед державою за 
виконання гарантійних зобов’язань за Договором гарантії (Проект екстреного 
відновлення мережі електропередачі) між Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку від ___ ________ 2022 року, укладений між 
Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики України, 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг, та Приватним акціонерним товариством 
«Національна енергетична компанія «Укренерго». 

 
2. Уповноважити Голову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ущаповського 
Костянтина Валерійовича підписати Договір, зазначений у пункті 1 цієї 
постанови. 

 
 

 

Голова НКРЕКП           К. Ущаповський 


