
Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 

«___» березня 2023 року       Членам НКРЕКП 

Обґрунтування 

до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 18 листопада 2022 року № 101-р»  
 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2022 року № 2222  

(з урахуванням змін, внесених розпорядженням НКРЕКП від 09 вересня 2022 року 

№ 1116), та постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2022 року № 1260 «Про збільшення 

строку проведення планової перевірки ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», на 

підставі посвідчення про проведення перевірки від 15 вересня 2022 року № 309, 

НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (далі – ДП 

«ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця 

(далі – Ліцензійні умови зі здійснення функцій гарантованого покупця), затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1471, за результатами якої складено 

Акт від 24 жовтня 2022 року № 298, та прийнято, зокрема, розпорядження НКРЕКП 

від 18 листопада 2022 року № 101-р «Про усунення порушеннь ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» (далі – Розпорядження № 101-р).  

 

Абцазом шостим розпорядної частини Розпорядження № 101-р (з урахуванням 

змін, внесених розпрядженням НКРЕКП 20.12.2022 № 128-р) ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» зобов’язано усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов зі 

здійснення функцій гарантованого покупця, для чого забезпечити розрахунки з 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та з ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» за придбану у 

2021 році електричну енергію для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку електричної енергії, та з НЕК «УКРЕНЕРГО» за 

небаланс електричної енергії 2021 року, про що у строк  

до 31 березня 2022 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних 

документів. 

 

Листом від 07 березня 2023 року № 41/622 Ліцензіат повідомив НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, що станом на 06.03.2023, 

заборгованість Підприємства за період здійснення перевірки, а саме за період 

діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021, перед ДП «НАЕК «Енергоатом» та 

ПрАТ «Укргідроенерго» за електричну енергію, куплену на виконання Положення про 

покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

05.06.2019 № 483 (зі змінами), складає 141,4 млн. грн (за вересень 2021 року) та 

2,4 млн. грн (за травень, червень та вересень 2021 року) відповідно, та перед 

НЕК «УКРЕНЕРГО» за куплену у 2021 році електричну енергію для врегулювання 

небалансу електроенергії - 1 647,8 млн. грн (за рахунками-фактури - 1 541,5 млн.грн). 
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Відповідно до пункту 91 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) різниця між доходами 
та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених 
спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, включається до 
розрахунку вартості за послуги із забезпечення збільшення частки виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел енергії (далі – Послуга), яка оплачується 
HEK «УКРЕНЕРГО». 

Заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО» за Послугу, надану Підприємством у 

2021  році, станом на 06.03.2023, складає 3 353,7 млн. грн.  

Також НЕК «УКРЕНЕРГО» має заборгованість перед гарантованим покупцем за 

продаж електроенергії для врегулювання небалансу електричної енергії за 2021 рік у 

сумі 729,4 млн. грн (за рахунками-фактури - 623,0 млн. грн). 

Таким чином, Підприємство матиме можливість розрахуватися з ДП «НАЕК 

«Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго» та НЕК «УКРЕНЕРГО» відповідно до 

зобов'язань, зазначених у Розпорядженні, у разі погашення заборгованості 

НЕК «УКРЕНЕРГО» за Послугу та за врегулювання небалансів електроенергії. 

Враховуючи вищевикладене, ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» звертається 

до НКРЕКП з проханням подовжити строк розрахунків з ДП «НАЕК «Енергоатом», 

ПрАТ «Укргідроенерго» та НЕК «УКРЕНЕРГО», які встановлені розпорядженням 

НКРЕКП від 18.11.2022 №101-р/2022 «Про усунення порушень 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (зі змінами), до 01 січня 2024 року, за умови 

погашення заборгованості НЕК «УКРЕНЕРГО» за Послугу та за електроенергію для 

врегулювання небалансів. 

З огляду на викладене, враховуючи лист ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ»  

від 07 березня 2023 року № 41/622  та відповідно до пункту 10.9 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує: 

 

В абзаці шостому розпорядчої частини розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 18 листопада 2022 року № 101-р «Про усунення порушеннь ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» (з урахуванням змін, внесених розпорядженням НКРЕКП від 09 вересня 

2022 року № 1116) цифри та слово «31 березня» замінити цифрами та словом 

«01 липня». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю        Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 18 листопада 2022 року № 101-р 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 

2018 року № 428, ураховуючи лист ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» від 07 березня 2023 року № 41/622, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

В абзаці шостому розпорядчої частини розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 18 листопада 2022 року № 101-р «Про усунення 

порушень ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» цифри та слово  

«31 березня» замінити цифрами та словом «01 липня». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


