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Обґрунтування  

до проєктів постанов НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 лютого 2023 року № 236»  

та «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних  

послуг, від 14 лютого 2023 року № 288» 

 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення, зокрема позапланових 

виїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є обґрунтоване звернення 

фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав. 
 

Так, до НКРЕКП надійшли звернення щодо нерівномірного (несправедливого) 

розподілу АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» участі споживачів у заходах з розвантаження 

енергосистеми (графіках відключення), а саме: 

гр. Постолаті Н. І. від 13.01.2023 № ПО-15090392, надісланого до НКРЕКП 

Урядовим контактним центром (вх. НКРЕКП від 16.01.2023 № П-1851/23), 

гр. Самофалової М. О. від 24.01.2023, надіслане до НКРЕКП листом Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № С-837/20-23/1 (вх. НКРЕКП від 27.01.2023  

№ С-3936/23), 

гр. Гайової Г. О. від 03.02.2023 (вх. НКРЕКП від 03.02.2023 № Г-5070/23), 

гр. Андроника І. А. від 30.01.2023 (вх. НКРЕКП від 31.01.2023 № А-4536/23). 

  
 

З урахуванням зазначених вище звернень та відповідно до пункту 2 частини сьомої 

статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від  

13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» НКРЕКП прийнято постанови 

від 07 лютого 2023 року № 236 та від 14 лютого 2023 року № 288 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО». 

Разом з тим, до НКРЕКП надійшов лист АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 

27.02.2023 № 6-02/849 (із додатками) із поясненнями щодо прийнятих НКРЕКП рішень,  

до яких додано: 

заяву гр. Постолаті Н. І. від 07.02.2023 щодо відсутності претензій відносно перерв в 

електропостачанні та залишення її заяви без розгляду; 



2 

 

заяву гр. Рутинського Т.А. від 15.02.2023, який є власником квартири, зазначеної  

у зверненні гр. Самофалової М. О. від 24.01.2023, надісланому до НКРЕКП листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № С-837/20-23/1, щодо відсутності 

претензій до графіку відключень його будинку; 

заяву гр. Алексюка Д. Д. б/д, який є власником будинку за адресою, зазначеною  

у зверненні гр. Андроника І. А. від 30.01.2023, щодо відсутності скарг та претензій до  

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» стосовно відключень електричної енергії, а також 

відсутності жодного відношення до гр. Андроника І. А.; 

 щодо звернення гр. Гайової Г. О. від 03.02.2023, АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

повідомлено про відсутність жодних реквізитів, які б змогли ідентифікувати особу та/або 

ж адресу стосовно якої подано скаргу, що в свою чергу стає незрозумілим, яку мету 

переслідував скаржник. 
 

З огляду на вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанови НКРЕКП, на підставі яких визнати такими, що втратили 

чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 07 лютого 2023 року № 236 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та від 14 лютого 2023 року 

№ 288 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО». 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю       

 

                      Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ  

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

      
___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 
 

Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від  

07 лютого 2023 року № 236  

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та  

з урахуванням листа АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 27 лютого 2023 року  

№ 6-02/849 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 07 лютого 2023 року № 236 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО». 
 
 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
 



ПРОЄКТ  

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

      
___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 
 

Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від  

14 лютого 2023 року № 288  

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та  

з урахуванням листа АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 27 лютого 2023 року  

№ 6-02/849 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 14 лютого 2023 року № 288 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО». 
 
 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
 


