
УТОЧНЕНО 
Обґрунтування 

щодо прийняття постанови НКРЕКП щодо підписання Договору про 
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних 
зобов’язань за Гарантійною угодою між Кабінетом Міністрів України 

(«Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») («Підвищення 
ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ»)  

від 16 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 32,5 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 функціонування об’єктів електропередачі. 

09.12.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1367 «Деякі 
питання реалізації спільного з Кредитною установою для відбудови («KfW») 
проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація 
підстанцій) ІІ» (далі – Постанова № 1367), згідно якою визнано за доцільне 
залучення НЕК «Укренерго» кредиту від Кредитної установи для відбудови KfW, 
Франкфурт-на-Майні («KfW»), для реалізації проекту «Підвищення ефективності 
передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ» у розмірі 32,5 млн. євро під 
державну гарантію на умовах, визначених проектом Кредитної угоди між  
KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW»), та НЕК «Укренерго» на 32,5 млн. євро, проект 
«Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ». 

Відповідно до пояснювальної записки Постанови № 1367, її прийняття 
створить умови для залучення кредиту KfW, що надасть можливість  
НЕК «Укренерго» забезпечити фінансування реконструкції визначених підстанцій 
шляхом встановлення автоматизованої системи керування технологічними 
процесами та дозволить керувати обладнанням дистанційно з центрального 
диспетчерського пункту, перетворить ці підстанції на високотехнологічні 
автоматизовані енергооб’єкти, які відповідатимуть вимогам ENTSO-E щодо 
надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. 

Згідно з пунктом 2 Постанови № 1367 плата за надання державної гарантії 
для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, який залучається 
для реалізації проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) II», становить 0,5 відсотка річних вибраної та 
непогашеної суми кредиту. 

Пунктом 4 Постанови № 1367 установлено Міністерству фінансів, 
Міністерству енергетики разом з Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, укласти з приватним 
акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» 
договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних 
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зобов’язань, передбачивши в ньому забезпечення виконання підприємством 
зобов’язань з обслуговування та погашення позики у розмірі 32,5 млн. євро. 

 

Варто врахувати, що у зв’язку із звернення Міністерства енергетики 
України (лист від 22.09.2022 № 26/1.1-27.1-13902) НКРЕКП листом від 07.10.2022 
№ 11861/17.2.3/7-22, погодила Проєкт постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації спільного з Кредитною установою для відбудови 
(«KfW») Проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) ІІ» (Проєк Постанови) та надала зауваження до  
Проєкту Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання 
гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою («Підвищення ефективності 
передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ») між Кабінетом Міністрів 
України та KfW між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики 
України, НКРЕКП та НЕК «Укренерго». 

При опрацюванні НКРЕКП вказаних Проєктів було враховано, що 
відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу ІІ Кодексу системи передачі, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309, оператор системи 
передачі здійснює прогнозування розвитку генеруючих потужностей та 
планування розвитку системи передачі для забезпечення відповідності 
(достатності) пропускної спроможності системи передачі потребам ринку 
електричної енергії з урахуванням поточного та довгострокового попиту на 
передачу електричної енергії, а також виконання вимог щодо операційної безпеки 
та безпеки постачання електричної енергії в перспективі. Планом розвитку 
системи передачі на 2022 – 2031 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 
10.12.2021 № 2477, за програмою «Підвищення енергоефективності в 
електропередачі (реконструкція трансформаторних підстанцій) – II», за підтримки 
KfW, НЕК «Укренерго» передбачено заходи з реконструкції низки 
високовольтних підстанцій із джерелом фінансування – кредитні кошти. 

 

Водночас, на виконання Постанови № 1367, згідно з інформацією  
НЕК «Укренерго», 16 грудня 2022 року було укладено Гарантійну угоду між 
Кабінетом Міністрів України та KfW «Підвищення ефективності передачі 
електроенергії (Модернізація підстанцій) II» та Кредитну угоду між KfW та НЕК 
«Укренерго» на 32,5 млн. євро «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) II». 

З урахуванням зазначеного, НЕК «Укренерго» листом від 16.12.2022  
№ 01/56735 звернулась до НКРЕКП з пропозицією прийняти рішення НКРЕКП про 
підписання Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання 
гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою між Кабінетом Міністрів 
України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») («Підвищення 
ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ») від 16 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». 

Додатково НЕК «Укренерго» листом від 20.12.2022 № 01/57160 надано до 
НКРЕКП копії документів для прийняття зазначеного рішення, а саме Гарантійну 
угоду між Кабінетом Міністрів України та KfW від 19.12.2022 та Кредитну угоду 
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між KfW та НЕК «Укренерго» від 19.12.2022, а також Окрему угоду до Кредитної 
угоди за проектом «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) ІІ». 

Також, НЕК «Укренерго» листом від 22.12.2022 № 01/57689 надано до 
НКРЕКП уточнену редакцію Договору про погашення заборгованості перед 
державою за виконання гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою між 
Кабінетом Міністрів України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») 
(«Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) 
ІІ») від 19 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», за 
підписом Голови правління НЕК «УКРЕНЕРГО» Кудрицького В. Д. 

 

Таким чином, на виконання норм пункту 4 Постанови № 1367, з метою 
підтримки ліквідності та стійкості роботи оператора системи передачі  
НЕК «Укренерго», а саме, за підтримки KfW, здійснення заходів з реконструкції 
низки високовольтних підстанцій із джерелом фінансування – кредитні кошти, 
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 Гарантійною угодою між 
Кабінетом Міністрів України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») 
(«Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) 
ІІ») від 19 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 32,5 млн євро для фінансування Проекту) згідно з якою:  

1. Схвалити проєкт Договору про погашення заборгованості перед державою 
за виконання гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою між Кабінетом 
Міністрів України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») 
(«Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) 
ІІ») від 19 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»; 

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

Окрім цього, доручити Департаменту із регулювання відносин у сфері 
енергетики надіслати підписаний Договір НЕК «Укренерго». 

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 постанови НКРЕКП щодо підписання Договору про 
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних 
зобов’язань за Гарантійною угодою між Кабінетом Міністрів України 

(«Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») («Підвищення 
ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ») від  

16 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 32,5 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 функціонування об’єктів електропередачі. 

09.12.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1367 «Деякі 
питання реалізації спільного з Кредитною установою для відбудови («KfW») 
проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація 
підстанцій) ІІ» (далі – Постанова № 1367), згідно якою визнано за доцільне 
залучення НЕК «Укренерго» кредиту від Кредитної установи для відбудови KfW, 
Франкфурт-на-Майні («KfW»), для реалізації проекту «Підвищення ефективності 
передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ» у розмірі 32,5 млн. євро під 
державну гарантію на умовах, визначених проектом Кредитної угоди між  
KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW»), та НЕК «Укренерго» на 32,5 млн. євро, проект 
«Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ». 

Відповідно до пояснювальної записки Постанови № 1367, її прийняття 
створить умови для залучення кредиту KfW, що надасть можливість  
НЕК «Укренерго» забезпечити фінансування реконструкції визначених підстанцій 
шляхом встановлення автоматизованої системи керування технологічними 
процесами та дозволить керувати обладнанням дистанційно з центрального 
диспетчерського пункту, перетворить ці підстанції на високотехнологічні 
автоматизовані енергооб’єкти, які відповідатимуть вимогам ENTSO-E щодо 
надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. 

Згідно з пунктом 2 Постанови № 1367 плата за надання державної гарантії 
для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, який залучається 
для реалізації проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) II», становить 0,5 відсотка річних вибраної та 
непогашеної суми кредиту. 

Пунктом 4 Постанови № 1367 установлено Міністерству фінансів, 
Міністерству енергетики разом з Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, укласти з приватним 



2 
 

 
 

акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» 
договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних 
зобов’язань, передбачивши в ньому забезпечення виконання підприємством 
зобов’язань з обслуговування та погашення позики у розмірі 32,5 млн. євро. 

 
Варто врахувати, що у зв’язку із звернення Міністерства енергетики 

України (лист від 22.09.2022  № 26/1.1-27.1-13902) НКРЕКП листом від 07.10.2022 
№ 11861/17.2.3/7-22, погодила Проєкт постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації спільного з Кредитною установою для відбудови 
(«KfW») Проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) ІІ» (Проєк Постанови) та надала зауваження до  
Проєкту Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання 
гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою («Підвищення ефективності 
передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ») між Кабінетом Міністрів 
України та KfW між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики 
України, НКРЕКП та НЕК «Укренерго». 

При опрацюванні НКРЕКП вказаних Проєктів було враховано, що 
відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу ІІ Кодексу системи передачі, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309, оператор системи 
передачі здійснює прогнозування розвитку генеруючих потужностей та 
планування розвитку системи передачі для забезпечення відповідності 
(достатності) пропускної спроможності системи передачі потребам ринку 
електричної енергії з урахуванням поточного та довгострокового попиту на 
передачу електричної енергії, а також виконання вимог щодо операційної безпеки 
та безпеки постачання електричної енергії в перспективі. Планом розвитку 
системи передачі на 2022 – 2031 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 
10.12.2021 № 2477, за програмою «Підвищення енергоефективності в 
електропередачі (реконструкція трансформаторних підстанцій) – II», за підтримки 
KfW, НЕК «Укренерго» передбачено заходи з реконструкції низки 
високовольтних підстанцій із джерелом фінансування – кредитні кошти. 

 
Водночас, на виконання Постанови № 1367, згідно з інформацією  

НЕК «Укренерго», 16 грудня 2022 року було укладено Гарантійну угоду між 
Кабінетом Міністрів України та KfW «Підвищення ефективності передачі 
електроенергії (Модернізація підстанцій) II» та Кредитну угоду між KfW та НЕК 
«Укренерго» на 32,5 млн. євро «Підвищення ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) II». 

З урахуванням зазначеного, НЕК «Укренерго» листом від 16.12.2022  
№ 01/56735 звернулась до НКРЕКП з пропозицією прийняти рішення НКРЕКП про 
підписання Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання 
гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою між Кабінетом Міністрів 
України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») («Підвищення 
ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ») від 16 грудня 
2022 року, укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством 
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енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг та Приватним акціонерним 
товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго». 

 
Таким чином, на виконання норм пункту 4 Постанови № 1367, з метою 

підтримки ліквідності та стійкості роботи оператора системи передачі  
НЕК «Укренерго», а саме, за підтримки KfW, здійснення заходів з реконструкції 
низки високовольтних підстанцій із джерелом фінансування – кредитні кошти, 
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 Гарантійною угодою між 
Кабінетом Міністрів України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») 
(«Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) 
ІІ») від 16 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 32,5 млн євро для фінансування Проекту) згідно з якою:  

1. Схвалити проєкт Договору про погашення заборгованості перед державою 
за виконання гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою між Кабінетом 
Міністрів України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») 
(«Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ») 
від 16 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»; 

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущаповського Костянтина Валерійовича 
підписати зазначений Договір. 

Окрім цього, доручити Департаменту із регулювання відносин у сфері 
енергетики надіслати підписаний Договір НЕК «Укренерго». 

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 Гарантійною угодою 
між Кабінетом Міністрів України 
(«Гарант») та KfW, Франкфурт-на-
Майні («KfW») («Підвищення 
ефективності передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) ІІ»)  
від 16 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 Гарантійною угодою між Кабінетом 
Міністрів України («Гарант») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») 
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(«Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) 
ІІ») від 16 грудня 2022 року, укладений 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». 

 
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 


