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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
___________

№ _____
Київ

Про затвердження Правил
врегулювання спорів, які виникають
між суб’єктами господарювання,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про державне
регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Правила врегулювання спорів, які виникають між
суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що
здійснює
державне
регулювання
у
сферах
енергетики
та
комунальних
послуг
__________ № ____

Правила врегулювання спорів,
які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг
1. Загальні положення
1.1.

Ці

Правила

визначають

порядок

досудового

врегулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), спорів між суб'єктами господарювання,
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –
суб’єкти господарювання).
Дія цих Правил не поширюється на споживачів, які звернулись до НКРЕКП
зі скаргами щодо порушення їхніх прав та інтересів суб'єктами господарювання.
1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
відповідач – суб'єкт господарювання або фізична особа - підприємець, чиї
дії (або бездіяльність) оскаржуються іншим суб’єктом господарювання або
фізичною особою - підприємцем (заявником) у заяві про врегулювання спору;
відповідальний підрозділ – структурний підрозділ НКРЕКП, до компетенції
якого належить розгляд питання, що стало предметом спору;
Головуючий попередніх слухань (Головуючий) – член НКРЕКП, до
повноважень якого згідно з розподілом обов'язків відноситься розгляд спірного
питання, або керівник відповідального підрозділу НКРЕКП, до компетенції якого
належить розгляд питання, що стало предметом спору;
досудове врегулювання спору (врегулювання спору) – встановлений цими
Правилами порядок вирішення НКРЕКП спору між суб’єктами господарювання у
межах досудових процедур;
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заявник – суб’єкт господарювання або фізична особа - підприємець чи його
представник, який не є споживачем та звернувся до НКРЕКП із заявою з метою
досудового врегулювання спору;
рішення НКРЕКП – рішення, прийняте за результатами досудового розгляду
спору на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання;
угода про врегулювання спору (угода) – договір, який укладається
сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може
стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета звернення заявника.
Сторони спору можуть укласти угоду до розгляду спору на відкритих слуханнях
або за результатами розгляду на попередніх слуханнях. Про укладення угоди
сторони спору спільно подають до НКРЕКП заяву та відповідний договір;
інші терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у законах
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної
енергії».
1.3. Спори між суб’єктами господарювання вирішуються у прозорий та
недискримінаційний спосіб. Під час вирішення спору НКРЕКП дотримується
принципів неупередженості та об'єктивності.
1.4. Місцем розгляду спору є місцезнаходження центрального апарату
НКРЕКП. Забезпечення роботи з врегулювання спору здійснює відповідальний
підрозділ.
1.5. НКРЕКП не розглядає спір у разі:
1) подання заявником позовної заяви до суду, під час врегулювання
НКРНКП спору;
2) направлення сторонами спору заяви про його врегулювання шляхом
укладеного угоди;
3) направлення відповідно до підпункту 1 пункту 4.4 цих Правил
відповідальним підрозділом сторонам спору повідомлення про не встановлення
НКРЕКП порушень відповідача.
1.6. До прийняття рішення по суті спору НКРЕКП може проводити:
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1) попередні слухання відповідно до порядку визначеного цими Правилами;
2) позапланові виїзні або невиїзні перевірки відповідно до порядку
контролю за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства та ліцензійних умов,
затверджених НКРЕКП;
3) направлення відповідальним підрозділом сторонам спору повідомлення
про не встановлення НКРЕКП порушень відповідача.
2. Претензійний порядок врегулювання спору
2.1. Суб'єкт господарювання або фізична особа - підприємець, чиї права або
законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з
порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою
претензією.
Суб'єктом господарювання або фізичною особою - підприємцем повинні
бути забезпечені належна реєстрація і облік претензій.
2.2. У претензії зазначаються:
1) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи
(осіб), якій (яким) пред'являється претензія;
2) дата пред'явлення і номер претензії;
3) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;
4) докази, що підтверджують обставини, на підставі яких пред’являється
претензія;
5) вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
6) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
7) платіжні реквізити заявника претензії;
8) перелік документів, що додаються до претензії.
2.3. Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в
оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої
сторони, можуть не додаватися до претензії.
2.4. Претензія підписується заявником або його уповноваженою особою та
надсилається адресатові рекомендованим листом з повідомленням про вручення
або надається заявнику під розписку.
2.5. Претензія розглядається протягом десяти робочих днів з дня її
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одержання. Обґрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний
задовольнити негайно.
2.6. При розгляді претензії сторони у разі необхідності повинні звірити
розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення
досудового врегулювання спору.
2.7. Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений
письмово. Відповідь на претензію підписується уповноваженою особою або
представником одержувача претензії та надсилається заявникові рекомендованим
або цінним листом або вручається йому під розписку.
2.8. У разі якщо під час розгляду спору шляхом переговорів сторони не
досягли згоди, одна із сторін має право звернутись до НКРЕКП з метою
досудового врегулювання спору.
3. Порядок проведення попередніх слухань
3.1. Для з’ясування обставин спору, всебічного розгляду спору, надання
можливості

сторонам

дійти

примирення

відповідальний

підрозділ

може

проводити попередні слухання.
3.2. Попередні слухання врегулювання спору відбуваються у формі наради,
на якій розглядається позиція сторін по суті спору.
3.3. Учасниками попередніх слухань є Головуючий, керівник Юридичного
департаменту НКРЕКП, керівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, до
компетенції яких також належить розгляд питання, що стало предметом спору,
заявник, відповідач та за потреби експерти.
3.4. Учасники попередніх слухань зобов'язані вчасно з'явитися на засідання,
зареєструватися, давати правдиві пояснення, надавати документи, необхідні для
всебічного розгляду спору.
3.5. Учасники попередніх слухань зобов'язані повідомляти НКРЕКП про
неможливість взяти участь у попередніх слуханнях за три робочих дні до початку
засідання, надавши обґрунтовані пояснення.
3.6. Розгляд спору на попередніх слуханнях відповідно до письмової заяви
сторони спору або за рішенням Головуючого може бути відкладено (перенесено)
при наявності таких обставин:
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1) неявки на засідання відповідача або заявника з поважних причин;
2) інших обставин, що перешкоджають розгляду спору та які Головуючий
визнає обґрунтованими.
3.7. У разі неявки без поважних причин на попередні слухання запрошених
представників заявника або відсутності у них повноважень Головуючий ставить на
обговорення питання про можливість розгляду питання порядку денного без їх
присутності або про відкладення (перенесення, продовження) розгляду цього
питання.
3.8. У разі повторної неявки на попередні слухання запрошених
представників заявника або відповідача Головуючий може прийняти рішення про:
1) проведення позапланової перевірки;
2) винесення вирішення спору на розгляд засідання НКРЕКП, що
проводиться у формі відкритого слухання, для прийняття рішення по суті спору.
3.9. Під час розгляду спору на попередніх слуханнях Головуючий має
роз’яснити сторонам спору про можливість укладення угоди про врегулювання
спору між сторонами.
У ході розгляду спору сторони мають довести обставини, на які вони
посилаються (вимоги або заперечення). Доказами є будь - які фактичні дані, на
підставі яких Головуючий встановлює наявність або відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у врегулюванні спору,
та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Засобами доказування можуть бути:
1) письмові і речові докази, висновки експертів;
2) пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у
розгляді спору.
3.10. За результатами попередніх слухань спеціалістом відповідального
підрозділу складається протокол попередніх слухань. У протоколі зазначаються
присутні на попередніх слуханнях, суть спору, результати розгляду спору та за
необхідності інша інформація.
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Протокол оформлюється протягом трьох робочих днів з дня проведення
попередніх слухань. Копії протоколу протягом п’яти робочих днів з дня його
оформлення надсилаються сторонам спору.
3.11. Результатами розгляду на попередніх слуханнях може бути:
1) укладення сторонами спору угоди про врегулювання спору;
2) отримання додаткової інформації та матеріалів для підготовки проекту
рішення НКРЕКП.
4. Порядок досудового врегулювання спору
4.1. НКРЕКП відповідно до законодавства здійснює досудове врегулювання
спорів між суб'єктами господарювання з питань, розгляд яких належить до її
компетенції.
4.2. Врегулювання спору здійснюється НКРЕКП безоплатно.
Сторони спору самостійно несуть витрати, необхідні для забезпечення
участі у врегулюванні спору їх представників та залучених ними експертів.
4.3. Для досудового врегулювання спору заявник звертається до НКРЕКП із
заявою за формою, наведеною в додатку до цих Правил, яка підписується
заявником або уповноваженою заявником особою.
До заяви заявник надає документи, що підтверджують попереднє звернення
заявника із претензією до суб’єкта господарювання, яким порушено його право.
Під час вирішення спору НКРЕКП має право вимагати від суб'єктів
господарювання копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для
встановлення фактичних обставин та врегулювання спору.
4.4. Відповідальний підрозділ при перевірці матеріалів заяви з’ясувати такі
обставини:
1) наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість заяви;
2) правильність складання розрахунку (за наявності);
3) наявність правових підстав для визнання чи відхилення заяви.
4.5. Заява не розглядається у разі:
1) якщо розгляд спору не належить до повноважень НКРЕКП;
2) якщо заявником порушені вимоги щодо оформлення заяви, визначені
цими Правилами;
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3) якщо заява підписана особою, яка не має права її підписувати, або
особою, посадове становище якої не вказано;
4) якщо спір між суб’єктами господарювання вже розглядався та за яким
НКРЕКП та/або судом були прийняті рішення по суті спору;
5) якщо заявник не звертався з претензією до суб’єкта господарювання
який порушив його права та законні інтереси.
4.6. За результатами розгляду заяви відповідальний підрозділ у строк до
п’яти робочих днів з дня її реєстрації інформує заявника та відповідача про
прийняття або неприйняття до розгляду цієї заяви.
У разі відмови у розгляді заяви НКРЕКП повертає її заявнику не пізніше
п’яти робочих днів з дня її надходження.
Повернення заяви не перешкоджає заявнику повторно звернутися до
НКРЕКП у загальному порядку після усунення недоліків.
4.7. Строк розгляду заяви становить сорок п’ять календарних днів з дати її
реєстрації в НКРЕКП.
4.8. Строк може бути продовжений на час:
1) необхідності отримання від сторін спору додаткової інформації;
2) проведення експертизи;
3) ініціювання позапланової виїзної або невиїзної перевірки;
4) проведення попередніх слухань досудового врегулювання спору, який
визначається від дати запрошення на слухання до дати їх проведення.
Відповідальний підрозділ не пізніше п’яти робочих днів письмово
повідомляє сторони про зупинення розгляду заяви НКРЕКП із відповідним
обґрунтуванням.
4.9. Розгляд заяви поновлюється з дати:
1) отримання НКРЕКП необхідної для розгляду заяви інформації;
2) отримання результатів позапланової перевірки;
3) закінчення розгляду скарги на попередніх слуханнях.
Про поновлення розгляду заяви НКРЕКП письмово повідомляє заявника не
пізніше п’яти робочих днів з дня поновлення розгляду заяви.
4.10. У разі наявності у НКРЕКП іншої заяви від заявника або відповідача з
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пов’язаних питань розгляд таких заяв може бути об’єднаний.
4.11. Відповідальний підрозділ до розгляду на засіданні НКРЕКП, що
проводиться у формі відкритого слухання, вживає заходи для всебічного та
об'єктивного розгляду і вирішення спору протягом строку, визначеного цими
Правилами.
4.12. Відповідальний підрозділ здійснює такі функції:
1)

організовує попередню перевірку матеріалів, які подаються сторонами

спору для врегулювання спору;
2)

направляє запити сторонам спору щодо надання додаткових матеріалів

та пояснень;
3)

ініціює позапланові перевірки;

4)

організовує проведення попереднього слухання врегулювання спору;

5)

готує документи до розгляду спору на засіданні НКРЕКП, що

проводиться у формі відкритого слухання;
6)

здійснює підготовку проекту рішення НКРЕКП по суті спору, зокрема

проектів постанов або розпоряджень, що пропонуються до прийняття, та
обґрунтування до них, які підписуються керівником структурного підрозділу та
візуються членом НКРЕКП відповідно до розподілу обов'язків.
4.13. Забезпечення проведення позапланової перевірки та винос на засідання
НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, складеного акту про
результати перевірки у якому зафіксовані виявлені порушення, здійснюється
структурним підрозділом НКРЕКП, на якого покладені обов’язки з організації
проведення планових та позапланових перевірок за дотриманням ліцензіатами
НКРЕКП вимог законодавства та ліцензійних умов та/або територіальними
органами НКРЕКП.
4.14. За результатами розгляду відповідальним підрозділом спору або за
результати перевірки:
1) відповідальний підрозділ повідомляє сторони спору про не встановлення
НКРЕКП порушень відповідача та надає сторонам спору рекомендації про
можливе врегулювання спору;
2) виносить відповідно до Регламенту НКРЕКП на засідання НКРЕКП, що
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проводиться у формі відкритого слухання, підготовлений проект рішення. Разом з
проектом рішення надаються обґрунтування щодо необхідності прийняття
запропонованого рішення.
4.15. На засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання,
приймаються рішення про:
1) припинення розгляду заяви шляхом прийняття рішення про припинення
порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов та/або законодавства у
відповідній сфері;
2) про накладення штрафу на суб'єкта господарювання у встановленому
порядку.
4.16. Рішення НКРЕКП підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті
НКРЕКП, крім тих частин рішення, що містять конфіденційну інформацію. Зміст
конфіденційної інформації, що не підлягає розголошенню, визначається НКРЕКП
на підставі клопотання сторін (сторони) спору та Закону України «Про захист
персональних даних».
Зазначені

клопотання

разом

із

переліком

документів,

які

містять

конфіденційну інформацію, мають бути подані до початку розгляду спірного
питання на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання.
4.17. Рішення НКРЕКП набирають чинності з дня їх прийняття, якщо
рішенням не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
Копія рішення НКРЕКП, яким закінчено розгляд спору за клопотанням
відповідної сторони спору, надсилається сторонам поштою або вручається під
підпис.
Рішення НКРЕКП є обов'язковим до виконання учасниками спору.
Рішення НКРЕКП може бути оскаржено в судовому порядку в термін,
передбачений законодавством України. Оскарження рішень НКРЕКП не зупиняє
їх виконання.

Начальник Управління
роздрібного ринку електричної енергії

І. Городиський

17.08.2017
Уточнено

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування до рішення щодо схвалення проекту постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг «Про затвердження Правил врегулювання спорів, які
виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг»
Відповідно до Законів України "Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", одними із
основних завдань НКРЕКП є державне регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій в електроенергетиці. забезпечує досудовий розгляд спорів, що виникають
між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг. Для ефективного виконання завдань державного регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор розробляє та затверджує
нормативно-правові акти, зокрема забезпечує досудовий розгляд спорів, що
виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг.
Відповідно до положень статей 17 та 21 Закону вирішення спорів, що
виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому НКРКЕП.
Враховуючи вищезазначене, Управлінням роздрібного ринку електричної
енергії розроблено проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Правил
врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг" (далі – Проект постанови).
Метою прийняття вказаної постанови є створення паритетних умов врегулювання
взаємовідносин між.
Вказаний Проект постанови має ознаки регуляторного акта, у зв’язку з чим,
згідно із статтею 15 Закону про НКРЕКП, він має бути оприлюднений на офіційному
веб-сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.
З огляду на зазначене, Управління роздрібного ринку електричної енергії
виходить на Комісію з пропозиціями:
1. Схвалити проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Правил
врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг".
2. Оприлюднити проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Правил
врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг" на офіційному веб-сайті
НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.

Начальник Управління роздрібного
ринку електричної енергії

І.Городиський

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ
проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
«Про затвердження Правил врегулювання спорів, які виникають між
суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг», що має ознаки регуляторного акта
І. Визначення проблеми
Одними із основних завдань Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –
НКРЕКП), що визначені законами України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», «Про природні монополії», «Про ринок електричної енергії», «Про
ринок природного газу», «Про трубопровідний транспорт», «Про
комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного енергопотенціалу», «Про державне регулювання у
сфері комунальних послуг», "Про теплопостачання», «Про питну воду та
питне водопостачання», інших актів законодавства є державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг. Для ефективного виконання
завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг НКРЕКП розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема,
порядки (правила).
Згідно з положеннями статей 17 та 21 Закону НКРЕКП має розробити
та затвердити Правила врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг. При розробці цих Правил НКРЕКП має забезпечити
досудовий розгляд спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.
Відповідно до положень статті 222 Господарського кодексу України та
статті 6 Господарського процесуального кодексу України (далі - Кодекс)
підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси
інших підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх, не чекаючи
пред’явлення претензії. Однак, ця норма є скоріш декларативною, оскільки
зумовлена відсутністю будь-яких санкцій за невиконання правопорушником
обов’язку поновити порушені права або інтереси інших суб’єктів
господарювання.
Тому, на сьогодні, суб’єкти господарювання, що порушили майнові
права і законні інтереси інших підприємств та організацій, не виконують
зазначені вимоги, внаслідок чого у суб’єктів господарювання чиї права та
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законі інтереси порушені виникає необхідність пред’явлення до порушника
претензії або звертатися за захистом до суду.
У свою чергу, частиною першою статті 5 Кодекс встановлено, що
сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарських
спорів за домовленістю між собою. Тобто, зазначеною нормою
передбачається проведення сторонами спору примирення, як один із
альтернативних способів вирішення спірних питань. Отже, запровадження
досудового врегулювання спорів дозволить:
1) оперативно вирішувати господарські конфлікти, тим самим,
сприятиме стабілізації господарських відносин, покращенню результатів
господарської діяльності;
2) розширить можливості реалізації права на позасудовий захист та
доступ суб’єктів господарювання до нових способів вирішення спірних
питань.
Окрім того, під час досудового врегулюванню спорів НКРЕКП отримає
змогу контролювати дотримання суб’єктами господарювання виконання
вимог законодавства, яке регулює відносини у сферах енергетики або
комунальних послуг.
У свою чергу, відповідно до частини другої статті 5 Кодексу порядок
досудового врегулювання спорів визначається цим Кодексом, якщо інший
порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке
регулює конкретний вид господарських відносин.
У зв’язку вищенаведеним, НКРЕКП було розроблено проект Постанови
НКЕРКП «Про затвердження Правил врегулювання спорів, які виникають
між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг».
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє
вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава
Суб’єкти господарювання

Так

Ні
Ні
Ні

Так

II. Цілі державного регулювання
Метою прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Правил
врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг» є
створення умов досудового врегулювання спорів, які дадуть можливість
вирішувати спори між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг.
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ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
визначених цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид
альтернативи
Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання
Альтернатива 2
Прийняття
Проекту
постанови

Опис альтернативи
Збереження поточного стану вирішення спірних питань
між суб’єктами господарювання, не забезпечить
можливість альтернативного врегулювання спорів між
суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг
Затвердження Правил врегулювання спорів, які
виникають між суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг дозволить:
1) забезпечити якомога швидке відновлення
порушених прав суб'єктів господарювання;
2) сприятиме виявленню й усуненню НКРЕКП
причин та умов виникнення порушень суб'єктами
господарювання вимог законодавства, що регулює
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і
ліцензійних умов;
3) підвищенню рівня дотримання суб’єктами
господарювання законодавства, що регулює їх діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, і
ліцензійних умов.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Відсутні
Відсутні
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання
Запровадження
досудового Відсутні
Альтернатива 2
Прийняття Проекту врегулювання спорів сприятиме:
постанови
забезпеченню балансу інтересів суб'єктів
господарювання,
що
провадять
діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг;
розвитку конкуренції на ринках у сферах
енергетики та комунальних послуг.
2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
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Вид
альтернативи
Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання
Альтернатива 2
Прийняття
Проекту
постанови

3)

Вигоди
Відсутні

Витрати
Відсутня

Стабільна
робота
суб’єктів Відсутня
господарювання забезпечить відповідне
стабільне функціонування ринків у сферах
енергетики та комунальних послуг, що у
свою чергу матиме вплив на безперебійне
та якісне отримання споживачами товарів
(послуг).

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

Вид
альтернативи
Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання
Альтернатива 2
Прийняття
Проекту
постанови

Вигоди
Відсутні

Витрати
Справлення судового
збору за подання

Забезпечення якомога швидкого Додаткових витрат
відновлення порушених прав не передбачається
суб'єктів господарювання, що
має сприяти їх стабільному
економічному стану

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
Рейтинг
Бал
результативності
Коментарі щодо
результативності
(досягнення цілей під
присвоєння відповідного
(за чотирибальною
час вирішення
бала
системою оцінки)
проблеми)
1
Існуючий
та
менш
Альтернатива 1
Збереження
чинного
ефективний
спосіб
регулювання
досудового врегулювання
спорів,
ніж
обрана
альтернатива
4
Спрямована
на
Обрана альтернатива 2
Прийняття
Проекту
забезпечення
вимог
постанови
законодавства України та
уніфікацію підходів до
організації
проведення
попередніх
слухань
та
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врегулювання спорів між
суб’єктами
господарювання,
що
здійснюють діяльність у
сферах
енергетики
та
комунальних послуг
Рейтинг
результативнос
ті

Вигоди
(підсумок)

Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання

Відсутні

Обрана
альтернатива 2
Прийняття
Проекту
постанови

Не
потребує
додаткових
витрат.
Здійснення
діяльності
в
прозорому
нормативноправовому полі,
зменшення
штрафів
за
недотриманням
вимог
законодавства у
відповідній
сфері

Обґрунтування
Витрати
відповідного місця
(підсумок)
альтернативи у
рейтингу
Внаслідок
Менш ефективний та
відсутності
затратний для
альтернативно суб’єктів
го вирішення господарювання
спорів
збережуться
витрати
суб’єктів
господарюван
ня
оскільки
вимушені
будуть
з
метою
вирішення
спорів
звертатися з
позовними
вимогами до
суду
Відсутні
Дозволить
забезпечити
виконання вимог
законодавства
України та
уніфікацію підходів
до
організації
альтернативних
способів вирішення
спорів
між
суб’єктами
господарювання;
сприятиме
підвищенню
ефективності
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регулювання та
ліцензійних
умов

Рейтинг

Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання
Обрана
альтернатива 2
Прийняття
Проекту
постанови

діяльності суб’єктів
господарювання
у
сферах енергетики та
комунальних послуг,
а
також
якості
регуляторних рішень
НКРЕКП

Оцінка ризику
зовнішніх
Аргументи щодо переваги обраної
чинників на дію
альтернативи / причини відмови
запропонованог
від альтернативи
о регуляторного
акта
Ніяких
змін
не
відбувається, Відсутні
проблеми не вирішуються, не
забезпечуються
вимоги
законодавства України
Здійснення діяльності в прозорому Відсутні
нормативно-правовому
полі,
забезпечення не лише вимог, а й
єдиних
методичних
підходів,
механізмів, принципів та процедур
вирішення спорів між суб’єктами
господарювання
у
сферах
енергетики та комунальних послуг.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної
проблеми
З метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків
у сферах енергетики та комунальних послуг та виконання завдань
державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
пропонується прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Правил
врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг».
Прийняття зазначеної постанови дасть можливість:
1)
запровадити альтернативний спосіб досудового врегулювання
спорів між суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг;
2)
безкоштовно, у визначені цими Правилами строки вирішувати
спірні питання які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять
свою діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
3)
підвищити
прозорість діяльності, як ліцензіатів у сферах
енергетики та комунальних послуг, так і НКРЕКП.
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Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на
виконання вимог регуляторного акта, не очікується.
Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акта суб’єктами господарювання.
Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої
шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась,
оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до
настання будь-яких негативних наслідків.
Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за
додержанням вимог акта будуть здійснюватись незалежним державним
колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання,
моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах
енергетики та комунальних послу.
VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії акта необмежений та може бути змінений у разі внесення
відповідних змін до чинного законодавства.
VII. Визначення показників результативності дії регуляторного
акта
Після набрання чинності постановою НКРЕКП «Про затвердження
Правил врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання,
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг» її
результативність визначатиметься такими показниками:
1) дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного
та/або місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією
акта;
2) дія акта розповсюджується на 905 суб'єктів господарювання, які
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність
яких регулюється Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, станом на
31.07.2017;
3) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акта.
Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» проект постанови, що має ознаки
регуляторного акта, аналіз впливу та повідомлення про оприлюднення
розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет
www.nerc.gov.ua. НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз’яснення
щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення щодо
застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації
після його прийняття.
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VIII. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Результатом прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про
затвердження Правил врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг» є створення сприятливих умов врегулювання
взаємовідносин між суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

"___"___________ 2017 р.

Д. Вовк

