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На № ________ від  ___________

Богатирю В.

foi+request-96980-
ca5e2174@dostup.pravda.com.ua

Щодо ДП «Гарантований покупець»

Шановний пане Володимире!

Міністерство економіки України розглянуло Ваш запит на публічну 

інформацію від 02.12.2021 в частині питань 3 та 4, надісланий листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 41050/0/2-21, щодо 

звільнення директора державного підприємства «Гарантований покупець»  (далі 

– ДП «Гарантований покупець», Підприємство), і перевірки діяльності 

Підприємства, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до пункту 9 Статуту ДП «Гарантований покупець», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 455 

(далі – Статут), Підприємство є юридичною особою, заснованою на державній 

власності, функції з управління якою виконує Кабінет Міністрів України.

Пунктом 21 Статуту ДП «Гарантований покупець» передбачено, що 

суб’єкт управління, зокрема, в установленому законодавством порядку 

призначає на посаду та звільняє з посади директора Підприємства, укладає і 

розриває з ним контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту.
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Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади 

суб’єктом управління в установленому законодавством порядку (пункт 51 

Статуту).

З директором Підприємства укладається контракт, у якому визначаються 

строк найму, його права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального 

забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін 

(пункт 52 Статуту ДП «Гарантований покупець»).

26.06.2019 Кабінетом Міністрів України в особі Міністра енергетики та 

вугільної промисловості України Насалика Ігоря Степановича укладено контракт 

№4-е/19 з Петриковцем Костянтином Яковлевичем щодо призначення його на 

посаду директора Підприємства.

Пунктом 24 зазначеного контракту визначено підстави звільнення 

керівника ДП «Гарантований покупець». Так, зокрема, у разі допущення 

зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості та у разі коли у 

трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання 

обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком 

зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Підприємства, за ініціативою 

суб`єкта управління керівник може бути звільнений з посади, а контракт 

розірваний.

Водночас, пунктом 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю 

України (далі – КЗпП України) встановлено, що підставами припинення 

трудового договору є підстави, передбачені контрактом.

За даними єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами 

державної власності:

за результатами І кварталу 2020 року дебіторська заборгованість з початку 

року зросла майже у 2,3 рази, за І півріччя 2020 – 5,7 разів, 9 місяців 2020 року – 

7,7 разів.
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Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 Підприємства складала 

34,6 млрд гривень, протягом І кварталу 2021 року заборгованість знизилася на 

24,4% та станом на 01.04.2021 складала 26,1 млрд гривень, протягом ІІ кварталу 

заборгованість збільшилася на 2,5 млрд гривень та складала 28,7 млрд гривень.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за І квартал 

2021 року складав 14,6 млрд гривень (І квартал 2020 року – 19,0 млрд гривень), 

за І півріччя 2021 року – 30,7 млрд гривень (І півріччя 2020 року – 39,2 млрд 

гривень). За І півріччя 2021 року чистий дохід складав 90,86% від показника 

передбаченого у фінансовому плані.

За результатами І кварталу 2020 року кредиторська заборгованість з 

початку року зросла майже у 2,3 рази, за І півріччя 2020 – 5,7 разів, 9 місяців 

2020 року – 7,7 разів. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 складала 40,7 млрд 

гривень (що в 7,6 разів більше ніж станом на 01.01.2020), протягом І кварталу 

2021 року заборгованість знизилася на 17,7% та станом на 01.04.2021 складала 

33,5 млрд гривень (що в 2,7 рази більше ніж станом на 01.04.2020), протягом 

ІІ кварталу 2021 року заборгованість збільшилася на 403,2 млн гривень та станом 

на 01.07.2021 складала 33,9 млрд гривень (що в 1,4 рази більше ніж станом на 

01.07.2020).

Станом на 01.07.2021 Підприємство мало прострочену (більше ніж 360 

днів) кредиторську заборгованість перед постачальниками у сумі 13,9 млрд 

гривень, станом на 01.04.2021 ця заборгованість складала 3,2 млрд гривень.

За оперативною інформацією, ДП «Гарантований покупець» станом на 

01.11.2021 мало заборгованість перед виробниками:

за «зеленим» тарифом – 28 198,96 млн гривень;

НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго» - 4 086,91 млн гривень.

Враховуючи викладене, розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 13.11.2021 № 1436 Петриковця Костянтина Яковлевича звільнено з посади 



4

директора ДП «Гарантований покупець» на підставі пункту 8 частини першої 

статті 36 КЗпП України.

Разом з цим, повідомляємо, що на виконання доручення Прем’єр-міністра 

України Шмигаля Д. А.  від 13.11.2021 № 52694/0/1-21 та з урахуванням статті 8 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», підпункту 3 пункту 

6 Положення про Міністерство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.09.2014 № 459 (зі змінами), наказом Мінекономіки від 02.12.2021 

№ 1019 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з перевірки діяльності 

державного підприємства «Гарантований покупець» щодо купівлі-продажу 

електричної енергії та розрахунків з виробниками електричної енергії з 

відновлюваних джерел енергії» (далі – Міжвідомча робоча група) створено  

Міжвідомчу робочу групу, затверджено Положення про Міжвідомчу робочу 

групу (далі – Положення) та її склад.

          Станом на сьогодні Міжвідомча робоча група проводить заходи в межах 

повноважень, визначених Положенням.

З повагою

Перший заступник Міністра економіки України                          Денис КУДІН 

Літвінчук А. В. 200-47-73*3241


