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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

 
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 

невиїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 
 

Відповідно положень пунктів 1 та 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки є: 

- неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації або 

необхідність перевірки достовірності такої інформації; 

- обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, її 

законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке 

порушення. 
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Нечая С. А. від 05.12.2022 (вх. НКРЕКП  

від 12.12.2022 № Н-10740/22) щодо врегулювання взаємовідносин із 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» в частині приєднання до електричних мереж. 
 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та недотримання 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови  

з розподілу електричної енергії), зокрема: 
 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператор системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 26.03.2022 № 352 (далі – Пордяок тимчасового приєднання), яким встановлено, що 

оператор системи розподілу не пізніше ніж на десятий календарний день з дати реєстрації 

заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних документів надає замовнику проєкт 

договору про тимчасове приєднання, орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також 

проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до 

цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про 

приєднання спосіб обміну інформацією; 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме: 

підпункту 7 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні 

https://ips.ligazakon.net/document/view/gk48592?ed=2021_04_14&an=26


2 

документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання 

НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих 

днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, 

підпункту 13 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є 

обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів. 
 

З огляду на зазначене, відповідно до пунктів 1 та 4 частини восьмої статті 19 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 

№ 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового 

нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами), Департамент ліцензійного контролю 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову невиїзну 

перевірку в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу, а саме: 
 

дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема вимог пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України  

«Про ринок електричної енергії», пункту 10 Порядку тимчасового приєднання,  

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме: підпункту 7 пункту 2.2 та 

підпункту 13 пункту 2.2. 

 

 

Заступник Директора 

Департаменту ліцензійного контролю                                                                О. Романенко 
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ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення  

позапланової невиїзної перевірки 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пунктів 1 та 4 частини восьмої 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»  

та з урахуванням звернення гр. Нечая С. А. від 05 грудня 2022 року Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130926) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 


