
 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000069B32F00E6E58600  
Підписувач Самоненко Дмитро Анатолійович 
Дійсний з 05.08.2020 0:00:00 по 05.08.2022 0:00:00 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb=Xp>iО   
 

16030-04/477-ЗПІ/458 від 
11.06.2021 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

(Мінфін) 
 

вул. М. Грушевського 12/2  м. Київ 01008  тел. (044) 206-59-47, факс  425-90-26 

 е-mail: infomf@minfin.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 00013480 

 

від _______ 20___ р. №  _____________     На  № _________ від ______ 20____ р. 
  

Аналітикині ГО «State Watch»   

Жучик Софії Олександрівні 

zhychuk@ukr.net 

 

Міністерство фінансів України у відповідь на Ваш запит від 07.06.2021 

повідомляє наступне. 

Мінфіном сформовано електронну копію зведених основних показників 

виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери 

управління Міністерства фінансів України, за 12 місяців 2020 року в програмі 

«Бест Звіт» ORACLE (за виключенням акціонерного товариства «Магістральні 

газопроводи України»), яку надсилаємо на Вашу електронну адресу. 

Зведені основні показники виконання фінансових планів суб’єктів 

господарювання за 12 місяців 2020 року, надані Вам листом від 13.05.2021            

№ 16030-04/347-ЗПІ/393 різняться внаслідок коригування показників звіту про 

виконання фінансового плану ТОВ «Оператор газотранспортної системи 

України» за підсумками проведеного аудиту фінансової звітності за 2020 рік 

незалежним аудитором ПрАТ «КПМГ Аудит». 

За результатами діяльності за 12 місяців 2020 року лише чотири суб’єкти 

господарювання спрацювали збитково. Найбільшу суму збитків – 27,5 млрд грн 

отримано ПрАТ «НЕК «Укренерго», що складає 96,2 % загального розміру 

збитків, отриманих усіма суб’єктами господарювання.  

Основними причинами збитковості ПрАТ «НЕК «Укренерго» є:  

- дефіцит складової витрат на виконання спеціальних обов'язків (ПСО) для 

забезпечення загальносуспільних інтересів в тарифі на послуги з передачі 

електричної енергії; 

- різниця у вартості послуг з балансування та вартості небалансів, які  

ПрАТ «НЕК «Укренерго» закуповує/продає на балансуючому ринку; 

- несплата компаніями групи ДТЕК послуг з передачі електричної енергії 

в частині експортованої енергії.  

Міністерством фінансів України як органом управління, здійснюється 

постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів 

господарювання.  
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Також зазначаємо, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову 

від 09.12.2020 № 1203 «Деякі питання виконання Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2020 рік» нормами якої, зокрема, було 

передбачено надання у 2020 році державних гарантій для забезпечення 

виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), що залучаються 

ПрАТ «НЕК «Укренерго» у банках державного сектору з метою погашення 

заборгованості перед ДП «Гарантований покупець».  

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України 31.12.2020 було надано 

державні гарантії за кредитами, що залучаються ПрАТ «НЕК «Укренерго»             

у банках державного сектору, на загальну суму 10,25 млрд гривень.  

Крім того, ПрАТ «НЕК «Укренерго» на виконання доручення Прем’єр-

міністра України Д. Шмигаля від 09.02.2021 № 5550/0/1-24 вжито заходів до 

випуску та розміщення облігацій на міжнародних ринках для спрямування 

отриманих від такого розміщення коштів на погашення заборгованості перед         

ДП «Гарантований покупець».  

Станом на 09.06.2021 ПрАТ «НЕК «Укренерго» підписало договір з 

фінансовим консультантом щодо розміщення своїх облігацій. 

 

 

Додаток: на 9 арк. в 1 прим. 

 

Державний секретар                                                                  Дмитро САМОНЕНКО 
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