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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» 
та проєкту розпорядження «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

 
 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 16 листопада 2022 року № 1487 «Про проведення 
позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», на підставі посвідчення на 
проведення позапланової невиїзної перевірки від 07 грудня 2022 року № 428, НКРЕКП здійснено 
позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) (далі – АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», Товариство) вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 
затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з 
виробництва електричної енергії), за період діяльності з 01 січня 2021 року по 30 вересня  
2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 21 грудня  
2022 року № 366 (далі – Акт перевірки № 366). 

 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» листом від 10.01.2023 № 82/22 надало до НКРЕКП письмові 
пояснення до Акта перевірки №366, які опрацьовано НКРЕКП. 

 

Так, Актом перевірки № 366 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№ п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини четвертої 
статті 30 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 
(далі – Закон) 

 
 

пункту 2 частини четвертої 
статті 30 Закону 

 
 
 

частини першої статті 75 Закону 
 
 
 
 
 
 

підпункту 14 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 
енергії 

 
підпункту 33 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва 
електричної енергії  

щодо обов’язку виробника дотримуватися ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з 
виробництва електричної енергії, інших нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії; 

 
щодо обов’язку виробника укладати договори, які є 

обов’язковими для здійснення діяльності на ринку 
електричної енергії, та виконувати умови цих 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 при провадженні 

ліцензованої діяльності укласти договори, які є 
обов’язковими для здійснення діяльності на ринку 
електричної енергії, та виконувати умови цих договорів; 

 
 
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. 

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, 
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АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», 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 АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за договором про 
надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становить  
377,1 млн грн з ПДВ. 

У своєму листі від 21.10.2022 № 01/46836 НЕК «УКРЕНЕРГО» зазначило заборгованість  
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за надані послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління станом на 19.10.2022 у розмірі 499 442 430,04 грн з ПДВ. 

НЕК «УКРЕНЕРГО» додатково листом від 28.10.2022 № 01/47851 із додатками до нього 
(додаток 3) повідомило НКРЕКП, що згідно з даними бухгалтерського обліку станом на 30.09.2022, 
заборгованість АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про надання 
послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становить 477 461 513,26 грн. 

 

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» укладено договір про надання 
послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління № 0424-03013 (далі - Договір 
№ 0424-03013). 

НЕК «УКРЕНЕРГО» надала до НКРЕКП акт звірки взаємних розрахунків за Договором  
№ 0424-03013 за період з 01.07.2019 по 30.09.2022, який підписано НЕК «УКРЕНЕРГО». 

 

Відповідно до зазначеного акта звірки взаємних розрахунків загальна сума 
заборгованості АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, надані протягом січня 2021 року – 
вересня 2022 року, відповідно до акта звірки взаємних розрахунків, станом на 30.09.2022 складає 
477 461,51 тис. грн (з ПДВ) (станом на 30.09.2022). 

 
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. 

 
Відповідно до даних форми звітності № 16-НКРЕКП-моніторинг-передача, яка була подана 

НЕК «УКРЕНЕРГО» до НКРЕКП, загальна сума заборгованості АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» перед 
НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, 
наданих протягом січня – вересня 2022 року, станом на 20.09.2022 складає 315 406,82 тис. грн  
(без ПДВ). 

 

Довідково комісія з перевірки зазначає, що станом на 20.10.2022 заборгованість складає  
397 884,59 тис. грн (без ПДВ). 

 
ТОВ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у своїх поясненнях надісланих листом від 10.01.2023 № 82/22 

зазначає, що (мовою документа) «…фінансовий стан Товариства в умовах військового стану є 
стабільно складним. 

Серед основних чинників такої ситуації є:  
1.  Зростання собівартості виробництва електроенергії АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 
Повномасштабна агресія проти України спровокувала безпрецедентні негативні наслідки для  

вітчизняної економіки, обумовивши фактичне руйнування логістичної інфраструктури та існуючих 
ланцюгів постачання, що спровокувало дефіцит та суттєве зростання цін на всі категорії товарно-
матеріальних цінностей, та, відповідно, кратно збільшило операційні витрати на виробництво 
електричної енергії. 
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2.  Систематичні обстріли з боку рф енергетичних об’єктів ОЕС України. 
Починаючи з жовтня 2022 року країна-агресор фактично поставило за мету знищення 

Об’єднаної енергетичної системи України, що обумовило нанесення систематичних прицільних 
ракетних ударів по генеруючим підприємствам, у т.ч. ТЕС АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», які й надалі 
тривають. 

Станом на сьогодні ТЕС Товариства вісім разів піддавалися масованим ракетним атакам 
ворога, у результаті яких, навіть за попередніх  приблизних  оцінок, Товариству завдано мільярдних  
прямих  збитків, що потребує консолідації всіх наявних фінансових можливостей Товариства  задля  
якомога швидкого відновлення генеруючих потужностей та мінімізації негативних наслідків для 
ОЕС України в цілому. 

Покриття операційних витрат ТЕС, пов’язаних із ліквідацією наслідків ворожих обстрілів  та  
відновлення повноцінного функціонування станцій здійснюється не дивлячись на суттєвий дефіцит 
обігових коштів. 

3.  Багатомільйонна заборгованість ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед АТ «ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО». 

Станом на 30.09.2022 заборгованість ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед АТ «ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО» за балансуючу електроенергію складала 833 438 041,33 грн. з ПДВ. Наразі 
заборгованість сягає вже 1 585 046 702,11 грн. з ПДВ.  

До того ж, ПрАТ «НЕК «Укренерго» має заборгованість за надані Товариством допоміжні 
послуги на ринку, яка наразі становить 236 925 159,48 грн. з ПДВ. 

 
Підсумовуюче  вищезазначені  пояснення  та  обґрунтування,  просимо  врахувати об’єктивний 

характер причин кризової ситуації, що склалася в енергетичному секторі у зв’язку із 
повномасштабною агресією проти України, що виключає наявність вини та умисних протиправних 
дій з боку Товариства.  

Нажаль, збройна агресія російської федерації проти України триває, а отже зберігається 
висока ймовірність продовження обстрілів енергетичних об’єктів, що в умовах дефіциту обігових 
коштів унеможливить оперативне відновлення працездатності електроенергетичного обладнання, 
та, відповідно,  кратно посилить негативні наслідки для енергосистеми та країни в цілому. 

Враховуючи  вищенаведене, АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» просить  утриматись  Регулятора  від  
застосування  санкцій  за результатами  проведення  перевірки,  враховуючи  законні  права  та  
інтереси  Товариства,  як одного з учасників ринку, та з метою забезпечення ефективного 
функціонування енергетичної сфери в надзвичайних умовах військового стану.». 

 
 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 
 

1) постанову, якою: 
 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) за недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 
порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 
 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) 
у строк до 01 травня 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 травня 2023 року 
повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Львівській 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 накладення штрафу АТ «ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО» за недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та 
порушення Ліцензійних умов з виробництва 
електричної енергії 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ січня 2023 року 
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 
позапланової невиїзної перевірки від 21 грудня 2022 року № 366, проведеної 
відповідно до постанови НКРЕКП від 16 листопада 2022 року № 1487 «Про 
проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»,  
та посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки  
від 07 грудня 2022 року № 428, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) не 
дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 
затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – 
Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме: 

пунктів 1 та 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» щодо обов’язку виробника дотримуватися ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної 
енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії, та виконувати умови договорів, укладання яких є 
обов'язковими 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 
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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;  

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 
енергії щодо обов’язку ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності 
укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку 
електричної енергії, та виконувати умови цих договорів; 

підпункт 33 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва 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», статті 77 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 
23269555) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 
виробництва електричної енергії, а саме: 

пунктів 1 та 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» щодо обов’язку виробника дотримуватися ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної 
енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії, та виконувати умови договорів, укладання яких є 
обов'язковими 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 здійснюються, зокрема відповідно до укладених договорів у порядку, 
визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 
наперед» та внутрішньодобового ринку;  

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 
енергії щодо обов’язку ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності 
укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку 
електричної енергії, та виконувати умови цих договорів; 
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підпункту 33 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва 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. 

 
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та 
інші санкції»).  

 
 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 
 
МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 
 
 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
 

Про усунення порушень  
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 
 

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 21 грудня 2022 року № 366, проведеної відповідно до постанови 
НКРЕКП від 16 листопада 2022 року № 1487 «Про проведення позапланової 
невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 23269555) усунути порушення нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 
затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – 
Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме: 

пункту 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» в частині обов’язку виробника виконувати умови 
договорів, укладання яких є обов'язковими 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 
здійснюються, зокрема відповідно до укладених договорів у порядку, 



2 
 
визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 
наперед» та внутрішньодобового ринку; 

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 
енергії щодо обов’язку ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності 
укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку 
електричної енергії, та виконувати умови цих договорів; 

підпункту 33 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва 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 травня 2023 року забезпечити безумовне 
виконання умов договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом 
здійснення у повному обсязі розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з 
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, про що у строк  
до 20 травня 2023 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Львівській 
області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


