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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» щодо недопущення надалі 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 ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» 
 

 

 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, на підставі посвідчення на проведення 

планової перевірки від 16 січня 2023 року № 56, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛІОС-ІФ» (код ЄДРПОУ 

38301734) (далі – ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП  

від 22 березня 2017 року № 309, 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 26 травня 2017 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт планової 

перевірки від 03 лютого 2023 року № 79 (далі – Акт перевірки № 79), одним із додатків до якого є 

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. 
 

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» листом від 08.02.2023 № 08022023/1 надало до НКРЕКП письмові 

пояснення до Акта перевірки № 79, які опрацьовано. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 79 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 
 

 

пункту 9 частини четвертої 

статті 30 Закону 
 

 

 

 

 

 

 

підпункту 14 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії  

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата виконувати умови 

договорів, укладення яких є обов’язковим для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову 

відповідальність за небаланси електричної енергії за 

цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у 

разі невиконання ними акцептованих оператором 

системи передачі погодинних графіків електричної 

енергії з урахуванням особливостей, встановлених 

частиною шостою статті 71 цього Закону для 

виробників за «зеленим» тарифом; 

 

щодо обов’язку ліцензіата виконувати умови 

договорів, укладення яких є обов’язковим для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії; 
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підпункту 32 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.2 Типового договору 

про купівлю-продаж 

електричної енергії за 

«зеленим» тарифом, 

затвердженим постановою 

НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 

 

щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову 

відповідальність за небаланси електричної енергії за 

цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у 

разі невиконання акцептованих оператором системи 

передачі погодинних графіків електричної енергії з 

урахуванням особливостей, встановлених частиною 

п’ятою статті 71 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» для виробників за «зеленим» 

тарифом; 

 

яким, зокрема, встановлено, що продавець за 

«зеленим» тарифом зобов’язаний  здійснювати вчасно 

і в повному обсязі купівлю та оплату частки 

відшкодування вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії гарантованого покупця 

відповідно до Порядку купівлі гарантованим 

покупцем електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії та нести фінансову 

відповідальність перед гарантованим покупцем за 

відшкодування частки вартості врегулювання 

небалансу електричної енергії гарантованого 

покупця. 

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» протягом періоду, що перевірявся, здійснювало діяльність з 

виробництва електричної енергії із використанням альтернативних джерел, а саме енергії 

сонячного випромінювання на сонячній електростанції, що є власністю Товариства. 

Встановлена потужність електрогенеруючого обладнання 4 437,16 кВт. 
 

Перевіркою встановлено, що продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом Товариство 

здійснює починаючи з липня 2017 року відповідно до договору від __________ № __________,  

укладеного з _______________. 

З метою реалізації вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині 

правонаступництва гарантованого покупця за договором купівлі-продажу електричної енергії за 

«зеленим» тарифом, додатковою угодою від __________ № ______ до Договору від __________  

№ __________, укладеною між _______________, ______________________________ та 

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ», _______________ замінено на ______________________________. 

Отже, починаючи з липня 2019 року ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» продавало всю електроенергію 

______________________________ на підставі Додаткової угоди від __________ № __________ 

до Договору від __________ № __________. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» включено до балансуючої групи 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», про що зазначено в реєстрі виробників за зеленим тарифом, 

які входять до складу балансуючої групи ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ». 

Додатково, на офіційному сайті НЕК «УКРЕНЕРГО» розміщено Реєстр постачальників 

послуг з балансування, у який занесено ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» та зазначено, що ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» 

входить до балансуючої групи ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» 
 

Відповідно до пункту 9 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» виробники зобов’язані нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії 

за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними акцептованих 

оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням 

особливостей, встановлених частиною шостою статті 71 цього Закону для виробників за «зеленим» 

тарифом. 

Разом з тим, відповідно до положень частини шостої статті 71 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії 

виробників за «зеленим» тарифом від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії 

виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовується частка 



3 

 

вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил 

функціонування балансуючої групи гарантованого покупця. 

Правила функціонування балансуючої групи гарантованого покупця визначені главою 9 

Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 (далі – Порядок). 

Відповідно до пункту 9.1 Порядку продавцями за «зеленим» тарифом здійснюється 

відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого 

покупця відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та цього Порядку. 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що виробники електричної енергії за «зеленим» 

тарифом на підставі положень глави 4 Порядку надають гарантованому покупцю прогнозні 

погодинні добові графіки відпуску та споживання електричної енергії та інформацію про доступну 

потужність генеруючих одиниць з розбивкою по технологіях, тарифах/видах генерації/за видом 

альтернативного джерела та по географічних регіонах. 

У разі недотримання виробником за «зеленим» тарифом прогнозних обсягів виробництва 

електричної енергії таким виробником здійснюється відшкодування гарантованому покупцю 

частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця. 
 

У зв’язку із наявністю відхилень між прогнозними та фактичним обсягами відпуску 

електричної енергії ______________________________ протягом 2021-2022 років надавало 

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» акти приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання 

небалансу електричної енергії гарантованого покупця. 

Комісією з перевірки встановлено, що станом на __________, за даними бухгалтерського  

обліку у ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ», обліковується заборгованість перед ____________ 

__________________ щодо відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання 

небалансу гарантованого покупця у розмірі __________ грн (з ПДВ). 

Станом на момент проведення перевірки ______________________________ не надало  

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» акти приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання 

небалансу електричної енергії гарантованого покупця за жовтень-грудень 2022 року. 
 

Департамент ліцензійного контролю інформаційно зазначає, що комісією з перевірки 

встановлено та Актом перевірки № 79 зафіксовано (стор. 63 – 65 Акта перевірки № 79), що 

заборгованість ______________________________ за вироблену ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» електричну 

енергію, станом на __________, становила __________ грн (з ПДВ). 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» листом від 08.02.2023 № 08022023/1, 

16.03.2022 ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» отримало листа від ______________________________, в якому  

______________________________ повідомляє ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ», що у разі неможливості 

Товариства здійснити оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії, необхідно листом повідомити про це ______________________________ та 

звернутися з проханням здійснити зарахування зустрічних однорідних вимог. Тобто, саме 

______________________________ у своєму листі від 16.03.2022 і усіх подальших листах  

пропонує ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» можливість здійснити зарахування зустрічних однорідних вимог. 

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ», зважаючи на ситуацію з бойовими діями в Україні та враховуючи стан 

розрахунків з боку ______________________________ за відпущену електроенергію,  

скористалось даною пропозицією та направило ______________________________ лист  

від 17.03.2022 № 170322/01, яким повідомило про неможливість здійснити оплату частки 

відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії за лютий 2022 року та 

звернулося з проханням здійснити зарахування зустрічних однорідних вимог. 

В подальшому ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» зверталось до ______________________________ 

листами від 13.06.2022 №130622/01 (за березень), від 26.05.2022 №260522/01 (за квітень),  

від 07.07.2022 №070722/01 (за травень), від 21.07.2022 №210722/01 (за червень), від 17.08.2022 

№ 170722/01 (за липень),  від 24.10.2022 №241022/01 (за вересень). 

Однак, на сьогоднішній день, розрахунків взаємозаліку зі сторони ___________ 

___________________ не було підтверджено. ______________________________ відмовляється  

надавати будь-які акти зарахування зустрічних однорідних вимог за увесь 2022 рік. 
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Разом з цим, Товариство також зазначає, що ______________________________ від 

моменту звернень із проханням провести зарахування зустрічних однорідних вимог жодного разу 

не повідомив про відмову в цій операції. 

Крім того, ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» листом від 14.10.2022 №141022/01 звернулось до 

______________________________ з проханням провести перерахунок частки відшкодування 

вартості врегулювання небалансу електричної енергії за серпень 2022 року та за період з 

15.01.2021 по 01.10.2022, відповіді досі не отримало. 

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» сумлінно виконувало усі платежі щодо оплати частки відшкодування 

вартості врегулювання небалансу електричної енергії ______________________________ до 

моменту надходження листа ______________________________ із пропозицією можливого 

здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог. 

Додатково Товариство зазначає, що сумлінно виконує свої щомісячні зобов’язання перед 

контрагентами, зокрема, __________ (плата за оперативно-диспетчерське управління),  

__________ (збори і податки), _________________________ (плата за перетікання реактивної  

електроенергії), __________ (повернення кредитних коштів і сплата відсотків за їхнє 

користування), ____________________ (комплексне обслуговування СЕС), _______________  

_______________ (послуги охорони) і звичайно оплата праці найманих працівників, а саме  

6 працівників, яких ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» не могло залишити без роботи та заробітної плати під час 

військових дій в державі. 

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» запевняє, що надалі буде сумлінно виконувати договірні зобов’язання в 

частині оплати частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії, 

дотримуватись ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії та правил ринку. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛІОС-ІФ»  

(код ЄДРПОУ 38301734) щодо недопущення надалі 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛІОС-ІФ»  

(код ЄДРПОУ 38301734) у строк до 01 червня 2023 року повідомити НКРЕКП, з наданням 

належним чином завірених копій підтвердних документів, про стан врегулювання питання щодо 

відшкодування ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» частки вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії за періоди, зазначені в Акті планової перевірки від 03 лютого 2023 року № 79. 

 

 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю                                                                            Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про застереження ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» 

щодо недопущення надалі 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 __ лютого 2023 року  

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки 

від 03 лютого 2023 року № 79, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та посвідчення на проведення 

планової перевірки від 16 січня 2023 року № 56, установлено, що ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕЛІОС-ІФ» (код ЄДРПОУ 38301734)  

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: 

частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»,  

а саме: 

пункту 1 щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, 
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пункту 2 щодо обов’язку ліцензіата виконувати умови договорів, укладення 

яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, 

пункту 9 щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову відповідальність за 

небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у 

разі невиконання ними акцептованих оператором системи передачі погодинних 

графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною 

шостою статті 71 цього Закону для виробників за «зеленим» тарифом; 

підпунктів 9 та 10 пункту 4.2 глави 4 Типового договору про купівлю-продаж 

електричної енергії за «зеленим» тарифом, затвердженого постановою НКРЕКП від 

26 квітня 2019 року № 641, якими, зокрема, встановлено, що продавець за «зеленим» 

тарифом зобов’язаний здійснювати вчасно і в повному обсязі купівлю та оплату 

частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії 

гарантованого покупця відповідно до Порядку купівлі гарантованим покупцем 

електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, та нести фінансову 

відповідальність перед гарантованим покупцем за відшкодування частки вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: 

підпункт 14 щодо обов’язку ліцензіата виконувати умови договорів, укладення 

яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії; 

підпункт 32 щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову відповідальність за 

небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у 

разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків 

електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною п’ятою 

статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за 

«зеленим» тарифом. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «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:  
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГЕЛІОС-ІФ» (код ЄДРПОУ 38301734) щодо недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                        К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про усунення порушень 

ТОВ «ГЕЛІОС-ІФ» 

 

 

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» та згідно з Актом планової перевірки  

від 03 лютого 2023 року № 79, проведеної відповідно до Плану здійснення 

заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГЕЛІОС-ІФ» (код ЄДРПОУ 38301734) 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: 

підпунктів 9 та 10 пункту 4.2 глави 4 Типового договору про купівлю-

продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, якими, зокрема, встановлено, що 

продавець за «зеленим» тарифом зобов’язаний здійснювати вчасно і в повному 
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обсязі купівлю та оплату частки відшкодування вартості врегулювання 

небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до Порядку 

купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії, та нести фінансову відповідальність перед 

гарантованим покупцем за відшкодування частки вартості врегулювання 

небалансу електричної енергії гарантованого покупця; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: 

підпункту 14 щодо обов’язку ліцензіата виконувати умови договорів, 

укладення яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії; 

підпункту 32 щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову 

відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними 

відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором 

системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням 

особливостей, встановлених частиною п’ятою статті 71 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом, 

для чого у строк до 01 червня 2023 року повідомити НКРЕКП,  

з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про стан 

врегулювання питання щодо відшкодування ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії за 

періоди, зазначені в Акті планової перевірки від 03 лютого 2023 року № 79. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


