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__ лютого 2023 року 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про прийняття рішення за результатами 

розслідування, проведеного на підставі постанови НКРЕКП 

від 16 серпня 2022 року № 969» 

 

Відповідно до пункту 22
1
 частини першої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», Порядку розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 (далі – Порядок), та на підставі 

постанови НКРЕКП від 16.08.2022 № 969 «Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 

містяться в діях АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ 

«ДТЕК СХІДЕНЕРГО», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» проведено розслідування 

порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у 

період із 01.03.2022 по 30.06.2022. 

У ході розслідування досліджено та опрацьовано інформацію, отриману від 

ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ», НЕК «УКРЕНЕРГО» та суб’єктів розслідування, у 

частині, що може стосуватися порушень законодавства щодо функціонування 

ринку електричної енергії, а також інших вимог нормативно-правових актів.  

За підсумками проведеного розслідування 04.01.2023 складено висновок за 

результатами розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку 

електричної енергії, ознаки яких містяться в діях АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ»» (далі – Висновок). Погоджений Висновок НКРЕКП надіслала 

суб’єктам розслідування для ознайомлення та надання заперечень (у разі їх 

наявності). 

Висновок містить викладення фактичних даних та обставин щодо дій 

суб’єктів розслідування на ринку електричної енергії у період із 01.03.2022 по 

30.06.2022. Висновок містить пропозицію врахувати під час здійснення чергових 

заходів державного контролю одержану в ході розслідування інформацію щодо 

порушень законодавства, які не були об’єктами розслідування.  

Так, у ході розслідування встановлено недотримання: 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», АТ «ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» вимог пункту 10.9 розділу Х 

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (далі – 

Правила ринку), в частині подання заявки на продаж на РДН обсягу електричної 

енергії, який в окремі розрахункові періоди менший від граничної межі у розмірі 

10 % від сумарного обсягу відпуску всіма одиницями відпуску електричної 

енергії;  
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АТ «ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК 

СХІДЕНЕРГО» вимог пункту 2.4.3 глави 2.4 розділу II Правил ринку в частині 

перевищення встановленого обмеження місячного обсягу продажу електричної 

енергії за ДД між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, 

що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання 

або є афілійованими між собою; 

 АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» абзацу четвертого пункту 9 розділу XVII           

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної 

енергії» в частині відпуску електричної енергії відповідно до укладеного 

двостороннього договору не за результатом проведення електронних аукціонів, 

порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 

З огляду на зазначене, пропонуємо врахувати під час здійснення чергових 

заходів державного контролю одержану в ході розслідування інформацію щодо 

порушень законодавства, які не були об’єктами розслідування, зокрема щодо 

недотримання: 

 ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661), АТ «ДТЕК 

«ДНІПРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130872), АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 23269555) та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942) у 

період із 01.03.2022 по 30.06.2022 вимог пункту 10.9 розділу Х Правил ринку; 

 АТ «ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130872), АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 31831942) у період з 01.03.2022 по 30.06.2022 вимог пункту 2.4.3 глави 

2.4 розділу II Правил ринку; 

 АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) абзацу четвертого 

пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

ринок електричної енергії». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю           Я. ЗЕЛЕНЮК 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                    № _______________ 
Київ 

 

 
Про прийняття рішення за результатами 

розслідування, проведеного на підставі  

постанови НКРЕКП від 16 серпня  

2022 року № 969 

 

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 6.2 

глави 6 Порядку розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної енергії та природного газу, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 

2020 року № 1760, з урахуванням висновку за результатами розслідування, 

проведеного на підставі постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

16 серпня 2022 року № 969 «Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 

містяться в діях АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», 

ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
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Врахувати під час здійснення чергових заходів державного контролю 

одержану в ході розслідування інформацію щодо порушень законодавства, 

які не були об’єктами розслідування, зокрема щодо недотримання: 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 24584661), АТ «ДТЕК 

«ДНІПРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130872), АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 23269555) та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

31831942) у період березень – червень 2022 року вимог пункту 10.9 розділу Х 

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 307 (далі – Правила ринку); 

АТ «ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130872), АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 31831942) у період березень – червень 2022 року вимог пункту 

2.4.3 глави 2.4 розділу II Правил ринку; 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) абзацу четвертого 

пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про ринок електричної енергії». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 
 


