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Про розгляд адвокатського 
запиту

Шановний Богдане Володимировичу!

Міністерство енергетики України розглянуло Ваш адвокатський запит 
від 28.12.2021 № 727 щодо надання інформації і в межах компетенції повідомляє.

Щодо пункту 1 адвокатського запиту
Слід зазначити, що частиною першою статті 65 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» визначено, що Кабінет Міністрів України з метою 
забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо 
купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що 
використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - 
вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим 
«зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, визначає державне підприємство 
для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 455 затверджено 
статут ДП «Гарантований покупець» (далі – Статут). 

Відповідно до пункту 1 Статуту Державне підприємство «Гарантований 
покупець» (далі - підприємство) утворено на базі філії «Гарантований покупець» 
державного підприємства «Енергоринок» відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.04.2019  № 324 «Про утворення державних підприємств 
«Гарантований покупець» та «Оператор ринку» (Офіційний вісник України, 2019 
р., № 34, ст. 1206) та є державним комерційним підприємством. 

Пунктом 9 Статуту визначено, що підприємство є юридичною особою, 
заснованою на державній власності, функції з управління якою виконує Кабінет 
Міністрів України.

Водночас, відповідно до пункту 13 Статуту підприємство діє на принципах 
повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за 
наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань. 

Згідно зі статтею 6 Господарського кодексу України одним із загальних 
принципів господарювання в Україні є, зокрема, заборона незаконного втручання 
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органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у 
господарські відносини.

Враховуючи зазначене, у Міненерго відсутні повноваження в частині впливу 
на ДП «Гарантований покупець» щодо розподілу коштів відповідно до договорів 
купівлі-продажу електричної енергії з «зеленим» тарифом, у тому числі з 
ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ».

Щодо пунктів 2 і 3 адвокатського запиту
Згідно інформації, розміщеної на офіційному вебсайті ДП «Гарантований 

покупець», підприємство направило до Кабінету Міністрів України як до 
засновника та суб’єкта управління підприємством лист від 29.11.2021 №15/4829 з 
проханням проінформувати про результати перевірки в частині здійснення 
розрахунків з виробниками електроенергії, яким встановлений «зелений» тариф. 
Також підприємство звернулося до Уряду за роз’ясненнями щодо подальших дій 
відносно коштів у сумі 3,04 млрд грн, які знаходяться на рахунку підприємства і 
надійшли відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 
№ 1049 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями 
ПрАТ «НЕК «Укренерго» для розрахунків з виробниками електроенергії, яким 
встановлений «зелений» тариф».

Слід зазначити, що дорученням Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля 
від 15.11.2021 № 52694/0/1-21 визначено Мінекономіки разом з Міненерго, 
Держаудитслужбою, НКРЕКП за участю ПрАТ «НЕК «Укренерго» та 
ДП «Оператор ринку» утворити міжвідомчу робочу групу з перевірки діяльності 
державного підприємства «Гарантований покупець» щодо купівлі-продажу 
електричної енергії та розрахунків з виробниками електричної енергії з 
виробниками з відновлюваних джерел енергії, та забезпечити її діяльність.

Міненерго отримано від Мінекономіки проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про утворення Міжвідомчої групи з перевірки діяльності державного 
підприємства «Гарантований покупець» щодо купівлі-продажу електричної енергії 
та розрахунків з виробниками електричної енергії з виробниками з відновлюваних 
джерел енергії», який було погоджено листом від 24.11.2021 № 26/1.1-4.5-19339.

Враховуючи те, що відповідальним виконавцем за утворення міжвідомчої 
робочої групи з перевірки діяльності ДП «Гарантований покупець» з купівлі-
продажу електрично енергії та розрахунків з виробниками електричної енергії з 
відновлюваних джерел енергії визначено Мінекономіки, на сьогодні в Міненерго 
відсутня інформація, яка підтверджує факт утворення зазначеної міжвідомчої 
робочої групи.

Враховуючи зазначене, в Міненерго відсутня інформація щодо причин 
непогашення заборгованості та строків перерахування коштів ДП «Гарантований 
покупець» ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ».

З повагою

Перший заступник Міністра                                                      Юрій ВЛАСЕНКО

Владислав Максаков 594-66-44


