
ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення зауважень та пропозицій до проєкту рішення, що 
має ознаки регуляторного акта, постанови НКРЕКП «Про затвердження 

Змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо 
функціонування ринків електричної енергії та природного газу»

28 квітня 2022 року
№_____________

відкрите обговорення проведено в 
онлайн-форматі 

Головуючий:

Зеленюк Я. М.  директор Департаменту ліцензійного контролю

Присутні:

Від НКРЕКП:

Бабій О. А. член НКРЕКП;

Журавель О. М. начальник управління моніторингу, методологічного 
забезпечення та проведення розслідувань на ринках 
електричної енергії і природного газу Департаменту 
ліцензійного контролю;

Дердюк О. М. заступник начальника управління моніторингу, 
методологічного забезпечення та проведення розслідувань на 
ринках електричної енергії і природного газу – начальник  
відділу методологічного забезпечення та проведення 
розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу 
Департаменту ліцензійного контролю;

Шекель Р. В. заступник начальника відділу методологічного забезпечення 
та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і 
природного газу управління моніторингу, методологічного 
забезпечення та проведення розслідувань на ринках 
електричної енергії і природного газу Департаменту 
ліцензійного контролю;

Килимник І. П. головний спеціаліст  відділу методологічного забезпечення та 
проведення розслідувань на ринках електричної енергії і 
природного газу управління моніторингу, методологічного 
забезпечення та проведення розслідувань на ринках 
електричної енергії і природного газу Департаменту 
ліцензійного контролю;

Кузьменко Л. В. головний спеціаліст  відділу методологічного забезпечення та 
проведення розслідувань на ринках електричної енергії і 
природного газу управління моніторингу, методологічного 
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забезпечення та проведення розслідувань на ринках 
електричної енергії і природного газу Департаменту 
ліцензійного контролю;

Лях А. А. головний спеціаліст  відділу методологічного забезпечення та 
проведення розслідувань на ринках електричної енергії і 
природного газу управління моніторингу, методологічного 
забезпечення та проведення розслідувань на ринках 
електричної енергії і природного газу Департаменту 
ліцензійного контролю;

Шеремет Х. В. головний спеціаліст  відділу методологічного забезпечення та 
проведення розслідувань на ринках електричної енергії і 
природного газу управління моніторингу, методологічного 
забезпечення та проведення розслідувань на ринках 
електричної енергії і природного газу Департаменту 
ліцензійного контролю;

Заграничний Д. А. головний спеціаліст відділу моніторингу ринків енергетики та 
комунальних послуг управління моніторингу, 
методологічного забезпечення та проведення розслідувань на 
ринках електричної енергії і природного газу Департаменту 
ліцензійного контролю.

Від   юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та 
інших заінтересованих осіб (дистанційна участь):

№ П.І.Б Посада
1 Бакулін О. Фізична особа

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
2 Корібут Я. О. Представник за довіреністю

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

3 Горкуценко І. О.
Начальник сектору адміністрування правил 
РДН/ВДР департаменту правового забезпечення АТ 
«Оператор ринку»

4 Кукса О. Д. Начальник департаменту проведення торгів 
АТ «Оператор ринку»
ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»

5 Петренко Д. О. Представник за довіреністю
6 Осадча С. А. Представник за довіреністю
7 Пригара О. В. Представник за довіреністю
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Порядок денний:

Обговорення зауважень та пропозицій, наданих до проєкту, що має 
ознаки регуляторного акта, постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 
Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків 
електричної енергії та природного газу» (далі – Проєкт постанови).

Слухали: 

Зеленюк Я. М. проінформував присутніх, що відкрите обговорення 
(розгляд зауважень та пропозицій) Проєкту постанови проводиться на 
виконання положень Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 
№ 866 (далі – Порядок), а також призначив секретаря обговорення 
Килимника І. П. 

Бабій О. А. проінформувала присутніх, що у зв’язку із воєнним станом в 
Україні введеним з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до 
Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами), 
Регулятор проводить в онлайн-форматі відкрите обговорення Проєкту 
регуляторного акта за допомогою програмного засобу «Zoom».

Також було зазначено, що Антимонопольним комітетом України листом 
від 21.04.2022 № 128-06/01-41-НПА погоджено проєкт постанови НКРЕКП 
«Про затвердження Змін до Порядку розслідування порушень законодавства 
щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу». 

У період з 08 по 18 квітня 2022 року до НКРЕКП надійшли листи із 
зауваженнями та пропозиціями до Проєкту постанови від: фізичної особи Олега 
Бакуліна, ТОВ «Нові енергетичні проекти», ТОВ «Дніпровські енергетичні 
послуги», ТОВ «Д.Трейдінг», ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», які були 
опрацьовані та оприлюдненні у вигляді узагальненої таблиці із зазначенням 
попередньої позиції НКРЕКП щодо прийняття або відхилення зазначених 
пропозицій та зауважень.

Килимник І. П. повідомив, що участь у відкритому обговоренні 
підтверджено фізичною особою Олегом Бакуліним та представниками 
ТОВ «Д.Трейдінг», ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», згідно із 
попередньо наданими довіреностями.

Бабій О. А. запропонувала розпочати обговорення по кожному наданому 
зауваженню та пропозиції до Проєкту постанови. 

Під час виступу учасників відкритого обговорення відбувся детальний і 
ґрунтовний розгляд всіх наданих пропозицій і зауважень до Проєкту постанови 
із попереднім зазначенням позиції НКРЕКП щодо їх прийняття або відхилення, 
а також додатково озвучених на обговоренні.
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Зокрема, в процесі обговорення наданих зауважень та пропозицій 
запропоновано доповнити пункт 3.2 Проєкту постанови нормою, яка 
визначатиме дату одержання суб’єктом розслідування повідомлення про його 
початок, що забезпечить уникнення можливих різних підходів до визначення 
такої дати. При цьому запропоновано встановити, що повідомлення про початок 
розслідування вважається отриманим суб’єктом розслідування з моменту 
надходження електронного листа на електронну пошту суб’єкта розслідування, 
зазначену в ліцензійному реєстрі НКРЕКП.

Вирішили:

У ході обговорення наданих зауважень та пропозицій учасники прийшли 
до згоди щодо необхідності їх врахування, часткового врахування або 
відхилення у відповідності до запропонованої попередньої позиції НКРЕКП 
щодо наданих зауважень та пропозицій, викладеної в таблиці узагальнених 
зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки 
регуляторного акта, оприлюдненій на офіційному вебсайті НКРЕКП 22 квітня 
2022 року.

Крім цього, учасники погодились із пропозицією, озвученою додатково на 
обговоренні щодо внесення доповнень до пункту 3.2 Проєкту постанови, в 
частині визначення дати одержання суб’єктами розслідування повідомлення про 
його початок.

Результати відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) 
проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта, постанови НКРЕКП «Про 
затвердження Змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо 
функціонування ринків електричної енергії та природного газу» зведені у 
таблиці узгоджених позицій до проекту регуляторного акта відповідно до 
постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності 
та відкритості.

Додаток: Таблиця узгоджених позицій до проєкту рішення, що має ознаки 
регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку 
розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної 
енергії та природного газу» на 10  арк. в 1 прим.

Директор Департаменту 
ліцензійного контролю   Я. Зеленюк

Секретар    І. Килимник



 

ТАБЛИЦЯ 

узгоджених позицій до проєкту постанови, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування 

порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» 

 

Редакція спірної частини проекту рішення/частини 

проекту рішення 
Зауваження та пропозиції 

Спосіб врахування або мотиви 

відхилення зауважень (пропозицій) 

1.8. Під час розслідування НКРЕКП має право вимагати 

від учасників/суб’єктів ринків копії документів, 

засвідчених в установленому законодавством порядку, 

пояснення (заперечення), пропозиції, клопотання, 

повідомлення  та іншу інформацію, пов’язану з 

провадженням ліцензованої діяльності (далі – запитувані 

документи та  інформація), необхідні для встановлення 

фактичних даних та обставин порушення, що 

розслідується. 

Учасники/суб’єкти ринків зобов’язані надавати до 

НКРЕКП запитувані документи та інформацію  у 

визначений НКРЕКП строк, який має становити не менше 

10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту 

НКРЕКП, в електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 

особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої 

електронної печатки суб’єкта господарювання з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги». 

Якщо запит НКРЕКП про надання запитуваних 

документів та інформації вимагає надання великого 

обсягу інформації, учасник/суб’єкт ринків може 

звернутися до НКРЕКП щодо необхідності продовження 

строку надання відповідної інформації, але не більше ніж 

на 10 робочих днів. 

Ненадання на законну вимогу НКРЕКП 

учасником/суб’єктом ринку копій запитуваних 

документів, засвідчених в установленому законодавством 

порядку, пояснень (заперечень), пропозицій, клопотань, 

повідомлень  та іншої інформації, необхідних для 

проведення НКРЕКП розслідування порушень 

Олег Бакулін 

Залишити в попередній редакції 

 

Обґрунтування 

Норми Порядку розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринків 

електричної енергії та природного газу мають 

реалізовуватись з дотриманням основних принципів 

передбачених статтею 4 Закону України «Про 

НКРЕКП» зокрема законності та справедливості.  

З огляду на ці принципи, виглядає сумнівним з 

правової точки зору у пункті 1.8 проекту право 

НКРЕКП вимагати від учасників/суб’єктів ринків, 

зокрема заперечення, пропозиції, клопотання, 

повідомлення, необхідні для встановлення фактичних 

даних та обставин порушення, що розслідується. 

За своїм змістом подання заперечень, пропозицій, 

клопотань та повідомлень є правом особи, а не її 

обов’язком. Тому такий обов’язок не може 

покладатись на суб’єкта ринку, а відповідно не може 

існувати у Регулятора права вимагати реалізації таким 

суб’єктом своїх прав. 

 

У зв’язку з цим, ненадання заперечень, пропозицій, 

клопотань, повідомлень не може бути підставою для 

проведення позапланової перевірки, а тому 

зазначений пункт має бути залишений без змін. 

ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ» 

Залишити в попередній редакції 

1.8. Під час розслідування НКРЕКП має право 

вимагати від учасників/суб’єктів ринків копії 

документів, засвідчених в установленому 

законодавством порядку, пояснення та іншу 

Врахувати частково, виклавши в 

наступній редакції: 

1.8. Під час розслідування НКРЕКП має 

право вимагати від учасників/суб’єктів 

ринків копії документів, засвідчених в 

установленому законодавством порядку, 

пояснення та іншу інформацію, пов’язану 

з провадженням ліцензованої діяльності 

(далі – запитувані документи та  

інформація), необхідні для встановлення 

фактичних даних та обставин порушення, 

що розслідується. 

Учасники/суб’єкти ринків зобов’язані 

надавати до НКРЕКП запитувані 

документи та інформацію у визначений 

НКРЕКП строк, який має становити не 

менше 10 робочих днів від дня отримання 

відповідного запиту НКРЕКП, в 

електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання та/або кваліфікованої 

електронної печатки суб’єкта 

господарювання з дотриманням вимог 

законів України «Про електронні 

документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги».  

Якщо запит НКРЕКП про надання 

запитуваних документів та інформації 

вимагає надання великого обсягу 

інформації, учасник/суб’єкт ринків може 

звернутися до НКРЕКП щодо 
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законодавства щодо функціонування ринків електричної 

енергії та природного газу, є підставою для проведення 

позапланової невиїзної перевірки. 

інформацію, пов’язану з провадженням ліцензованої 

діяльності, необхідні для встановлення фактичних 

даних та обставин порушення, що розслідується. 

Ненадання на законну вимогу НКРЕКП 

учасником/суб’єктом ринку копій документів, 

засвідчених в установленому законодавством порядку, 

пояснень та іншої інформації, необхідних для 

проведення НКРЕКП розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринків 

електричної енергії та природного газу, є підставою 

для проведення позапланової невиїзної перевірки. 

 

Обґрунтування 

Норми Порядку розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринків 

електричної енергії та природного газу за своєю 

юридичною природою є нормами процесуальними, які 

встановлюють процедуру діяльності Регулятора під 

час цієї діяльності,  тому мають бути реалізовуватися 

з дотриманням основних принципів, передбачених 

статтею 4 Закону України «Про НКРЕКП» , зокрема 

законності та  справедливості. 

З огляду на ці принципи, виглядає сумнівним з 

правової точки зору у пункті 1.8. проекту  право 

НКРЕКП вимагати від учасників/суб’єктів ринків, 

зокрема заперечення, пропозиції, клопотання, 

повідомлення, необхідні для встановлення фактичних 

даних та обставин порушення, що розслідується. 

За своїм змістом подання заперечень, пропозицій, 

клопотань та повідомлень є правом особи, а не її 

обов’язком. Тому такий обов’язок не може 

покладатися на суб’єкта ринку, а відповідно не може 

існувати у Регулятора права вимагати реалізації таким 

суб’єктом своїх прав. 

Сутність права як раз полягає в тому, що суб’єкт 

права самостійно визначає чи користуватися йому 

цим правом  чи ні. Зокрема, це безпосередньо 

зазначено в пункті 3.10 діючої редакції Порядку.  

У зв’язку з цим, ненадання заперечень, пропозицій, 

клопотань, повідомлень не може бути підставою для 

проведення позапланової перевірки, а тому 

необхідності продовження строку надання 

відповідної інформації, але не більше ніж 

на 10 робочих днів. 

Ненадання на законну вимогу НКРЕКП 

учасником/суб’єктом ринку копій 

запитуваних документів, засвідчених в 

установленому законодавством порядку, 

пояснень  та іншої інформації, необхідних 

для проведення НКРЕКП розслідування 

порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної 

енергії та природного газу, є підставою 

для проведення позапланової невиїзної 

перевірки. 

 

Зауваження в частині щодо «надання 

пояснень», не враховано, оскільки 

відповідно до пункту 4 частини другої 

статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» 

Регулятор має право вимагати від 

суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

надання у визначені Регулятором 

строки, але не менш як протягом 10 

робочих днів, завірених в 

установленому законодавством порядку 

копій документів, пояснень та іншої 

інформації, пов’язаної з провадженням 

такими суб’єктами ліцензованої 

діяльності, необхідних для виконання 

покладених функцій. 
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зазначений пункт Порядку має залишений без змін. 

 

ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» 

Залишити в попередній редакції 

1.8. Під час розслідування НКРЕКП має право 

вимагати від учасників/суб’єктів ринків копії 

документів, засвідчених в установленому 

законодавством порядку, пояснення та іншу 

інформацію, пов’язану з провадженням ліцензованої 

діяльності, необхідні для встановлення фактичних 

даних та обставин порушення, що розслідується. 

Ненадання на законну вимогу НКРЕКП 

учасником/суб’єктом ринку копій документів, 

засвідчених в установленому законодавством порядку, 

пояснень та іншої інформації, необхідних для 

проведення НКРЕКП розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринків 

електричної енергії та природного газу, є підставою 

для проведення позапланової невиїзної перевірки. 

Обґрунтування 

Норми Порядку розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринків 

електричної енергії та природного газу за своєю 

юридичною природою є нормами процесуальними, які 

встановлюють процедуру діяльності Регулятора під 

час цієї діяльності,  тому мають бути реалізовуватися 

з дотриманням основних принципів, передбачених 

статтею 4 Закону України «Про НКРЕКП» , зокрема 

законності та  справедливості. 

З огляду на ці принципи, виглядає сумнівним з 

правової точки зору у пункті 1.8. проекту  право 

НКРЕКП вимагати від учасників/суб’єктів ринків, 

зокрема заперечення, пропозиції, клопотання, 

повідомлення, необхідні для встановлення фактичних 

даних та обставин порушення, що розслідується. 

За своїм змістом подання заперечень, пропозицій, 

клопотань та повідомлень є правом особи, а не її 

обов’язком. Тому такий обов’язок не може 

покладатися на суб’єкта ринку, а відповідно не може 

існувати у Регулятора права вимагати реалізації таким 

суб’єктом своїх прав. 

 

 

Враховано частково,  див. вище 
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Сутність права як раз полягає в тому, що суб’єкт 

права самостійно визначає чи користуватися йому 

цим правом  чи ні. Зокрема, це безпосередньо 

зазначено в пункті 3.10 діючої редакції Порядку.  

 

У зв’язку з цим, ненадання заперечень, пропозицій, 

клопотань, повідомлень не може бути підставою для 

проведення позапланової перевірки, а тому 

зазначений пункт Порядку має залишений без змін. 

 

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» 

1.8. Під час розслідування НКРЕКП має право 

вимагати від учасників/суб’єктів ринків копії 

документів, засвідчених в установленому 

законодавством порядку, пояснення та іншу 

інформацію, пов’язану з провадженням ліцензованої 

діяльності (далі – запитувані документи та 

інформація), необхідні для встановлення фактичних 

даних та обставин порушення, що розслідується. 

Учасники/суб’єкти ринків зобов’язані надавати до 

НКРЕКП запитувані документи та інформацію  у 

визначений НКРЕКП строк, який має становити не 

менше 10 робочих днів від дня отримання 

відповідного запиту НКРЕКП, в електронній формі з 

накладанням електронного підпису уповноваженої 

особи суб’єкта господарювання та/або електронної 

печатки суб’єкта господарювання з дотриманням 

вимог законів України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги». 

Копії документів можуть подаватися 

учасниками/суб’єктами ринку в електронній формі без 

накладанням електронного підпису уповноваженої 

особи суб’єкта господарювання та/або електронної 

печатки суб’єкта господарювання. 

Якщо запит НКРЕКП про надання запитуваних 

документів та інформації вимагає надання великого 

обсягу інформації, учасник/суб’єкт ринків може 

звернутися до НКРЕКП щодо необхідності 

продовження строку надання відповідної інформації, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково,  див. вище 
 

Пропозиція щодо надання копій 

документів без електронного підпису 

та/або електронної печатки відхиляється з 

огляду на необхідність доказовості та 

визначення належності наданих 

документів. В іншому разі прийняття 

пропозиції поставить під сумнів надання 

копій документів належною, тобто 

уповноваженою особою. Також 

відхиляється пропозиція застосування 

суб’єктом електронного підпису, оскільки 

суб’єкти розслідування як учаснику ринку 

електричної енергії відповідно до Правил 

ринку та Правил РДН/ВДР вже 

використовують кваліфікований 

електронний підпис, а отже не може йтися 

про штучне обмеження для використання 

інших видів електронних підписів / 

печаток передбачених законодавством, а 

також додаткове адміністративне 

навантаження для учасників ринку.  

Рішенням АМКУ №8933-р/пк-пз  

від 23.04.2021 визнано 

недискримінаційною вимогу щодо 

використання КЕП, оскільки його можна 

одержати у будь-якому АЦСК.  
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але не більше ніж на 10 робочих днів. 

Ненадання на законну вимогу НКРЕКП 

учасником/суб’єктом ринку копій запитуваних 

документів та інформації, необхідних для проведення 

НКРЕКП розслідування порушень законодавства 

щодо функціонування ринків електричної енергії та 

природного газу, є підставою для проведення 

позапланової невиїзної перевірки. 

 

Обґрунтування 

Обов’язкове надання учасниками ринку заперечень, 

пропозицій, клопотань чи повідомлень суперечить 

суті таких документів. 

По суті розслідувань в учасників можуть бути 

відсутні аргументи / інформація / доводи для 

складення таких документів. 

Тому обов’язкове надання учасниками документів, 

пояснень та іншої інформації є достатнім. 

Обов’язковість використання учасниками ринку саме 

кваліфікованого електронного підпису є 

безпідставною, створює штучне обмеження для 

використання інших видів електронних підписів / 

печаток передбачених законодавством, а також 

створює додаткове адміністративне навантаження для 

учасників ринку. 

ЗУ «Про електронні довірчі послуги» передбачено 

також можливість використання інших видів 

підписів/печаток (електронний підпис/печатка, 

удосконалений електронний підпис/печатка). 

3.2. У разі початку розслідування щодо встановленого 

суб’єкта розслідування СП НКРЕКП протягом 10 робочих 

днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок 

розслідування повідомляє про це суб’єкта розслідування та 

заявників (за їх наявності). 

Повідомлення про початок розслідування надсилається 

суб’єкту розслідування шляхом направлення листа на 

його електронну поштову адресу, вказану у 

ліцензійному реєстрі НКРЕКП (далі – електронна 

адреса) в електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, 

до функціональних обов’язків якого належить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами обговорення, вирішено 

пункт 3.2 Порядку доповнити наступним 

абзацом, а саме:  

«Повідомлення про початок розслідування 

вважається отриманим суб’єктом 

розслідування з моменту надходження 

електронного листа на електронну пошту 

суб’єкта розслідування, зазначену в 

ліцензійному реєстрі НКРЕКП». 
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організація та проведення розслідувань, та/або 

кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги». 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ» 

Повідомлення про початок розслідування 

надсилається суб’єкту розслідування не пізніше ніж 

за 10 робочих днів до дати початку проведення 

розслідування шляхом направлення листа на його 

електронну поштову адресу, вказану у ліцензійному 

реєстрі НКРЕКП (далі – електронна адреса) в 

електронній формі з накладанням кваліфікованого 

електронного підпису члена НКРЕКП, до 

функціональних обов’язків якого належить 

організація та проведення розслідувань, та/або 

кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги». 

 

Обґрунтування 

Пропонується залишити положення про завчасне 

повідомлення суб’єкта розслідування як це було 

передбачено п. 3.3 при направленні паперового 

повідомлення з метою можливості реалізації таким 

суб’єктом права на захист. 

 

 

 

 

ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» 

3.2 У разі початку розслідування щодо встановленого 

суб’єкта розслідування СП НКРЕКП протягом 10 

робочих днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про 

початок розслідування повідомляє про це суб’єкта 

розслідування та заявників (за їх наявності). 

Повідомлення про початок розслідування 

надсилається суб’єкту розслідування шляхом 

направлення листа на його електронну поштову 

адресу, вказану у ліцензійному реєстрі НКРЕКП 

(далі – електронна адреса) в електронній формі з 

накладанням кваліфікованого електронного 

підпису члена НКРЕКП, до функціональних 

обов’язків якого належить організація та 

Не враховано 

Розслідування відповідно до п.3.4 

Порядку починається з дня прийняття 

рішення НКРЕКП про початок 

розслідування. Таким чином, повідомити 

суб’єкта розслідування за 10 робочих днів 

до дати початку розслідування, тобто до 

дати прийняття рішення НКРЕКП про 

початок розслідування не видається 

можливим, оскільки прийнятого НКРЕКП 

рішення немає. Крім цього, ймовірний 

суб’єкт розслідування може отримати 

відомості про те, що буде проводитися 

розслідування за 3 робочих дні до 

прийняття рішення НКРЕКП, оскільки 

відповідно до вимог Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» 

перелік питань, що  

вносяться на розгляд Регулятора, 

оприлюднюється не пізніше як за три 

робочі дні до дня проведення засідання на 

офіційному веб-сайті Регулятора. 

 

 

 

Не враховано, обґрунтування вище 

 

. 
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проведення розслідувань, та/або кваліфікованої 

електронної печатки НКРЕКП з дотриманням 

вимог законів України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги». 

 

Обґрунтування 

Обгрунтування пропозиції у листі ТОВ 

«Д.Трейдінг» не наведено 

 

 

 

3.7. СП НКРЕКП після прийняття рішення НКРЕКП про 

початок розслідування та його оприлюднення, а у разі 

початку розслідування щодо встановленого суб’єкта 

розслідування не раніше дня направлення повідомлення 

суб’єкту розслідування відповідно до вимог абзацу 

другого пункту 3.2 цієї глави починає розслідування. 

 

СП НКРЕКП надсилає суб’єкту розслідування, 

учасникам/суб’єктам ринків на їх електронні адреси  

опитувальник суб’єкта розслідування, вимогу щодо  

надання копій документів, пояснень, пропозицію про 

визнання порушення, що розслідується, які 

надсилаються в електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, 

до функціональних повноважень якого належить 

організація та проведення розслідувань, та/або 

кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги».   

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ» 

 

СП НКРЕКП надсилає суб’єкту розслідування, 

учасникам/суб’єктам ринків на їх електронні адреси  

опитувальник (за формою, затвердженою 

Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг) суб’єкта розслідування, вимогу щодо надання 

копій документів, пояснень, пропозицію про визнання 

порушення, що розслідується, які надсилаються в 

електронній формі з накладанням кваліфікованого 

електронного підпису члена НКРЕКП, до 

функціональних повноважень якого належить 

організація та проведення розслідувань, та/або 

кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги». 

 

Обґрунтування 

Враховуючи, що інформація з опитувальника 

використовуватиметься при проведенні 

розслідування, та необхідність його заповнення 

викликана саме проведенням розслідування, форма 

опитувальника, як процесуального документа має 

бути регламентована центральним органом 

виконавчої влади, що здійснює державне 

регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю 

Не враховано 

Обставини та події, що розслідуються, у 

різних розслідуваннях відрізняються як і 

роль суб’єкта розслідування на ринку 

(наприклад, трейдер, виробник, 

постачальник тощо), тому визначення 

питань для опитування має 

індивідуальних характер і залежить від 

сукупності чинників, які передбачити 

навряд чи можливо. 
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суб’єктів господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

 

3.9. Суб’єкт розслідування може прийняти або відхилити 

пропозицію про визнання порушення, що розслідується, 

про що протягом 10 робочих днів з дня отримання такої 

пропозиції повідомляє СП НКРЕКП шляхом 

надсилання на офіційну електронну поштову адресу 

НКРЕКП повідомлення з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 

особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої 

електронної печатки суб’єкта господарювання. 

ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» 

3.9. Суб’єкт розслідування може прийняти або 

відхилити пропозицію про визнання порушення, що 

розслідується, про що протягом 10 робочих днів з дня 

отримання такої пропозиції повідомляє СП 

НКРЕКП шляхом надсилання на офіційну 

електронну поштову адресу НКРЕКП 

повідомлення з накладенням електронного підпису 

уповноваженої особи суб’єкта господарювання 

та/або електронної печатки суб’єкта 

господарювання. 

Не враховано 

Суб’єкти розслідування, як учасники 

ринку електричної енергії, відповідно до 

Правил ринку та Правил РДН/ВДР вже 

використовують кваліфікований 

електронний підпис, а отже не може йтися 

про штучне обмеження для використання 

інших видів електронних підписів / 

печаток передбачених законодавством, а 

також додаткове адміністративне 

навантаження для учасників ринку. При 

цьому, Рішенням АМКУ №8933-р/пк-пз 

від 23.04.2021 визнано 

недискримінаційною вимогу щодо 

використання КЕП, оскільки його можна 

одержати у будь-якому АЦСК. 

 

3.10. Під час проведення розслідування суб’єкт 

розслідування має право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім 

документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з 

обмеженим доступом, розголошення якої може порушити 

права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, 

учасника/суб’єкта ринку або перешкодити подальшому 

розслідуванню); 

2) наводити дані, пояснення (заперечення), пропозиції, 

подавати підтверджуючі документи щодо фактичних 

даних та обставин, які розслідуються, подавати 

клопотання про проведення слухань шляхом їх 

надсилання на офіційну електронну поштову адресу 

НКРЕКП з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання та/або кваліфікованої електронної 

печатки суб’єкта господарювання. 

ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» 

3.10. Під час проведення розслідування суб’єкт 

розслідування має право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами розслідування 

(крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому 

числі з обмеженим доступом, розголошення якої може 

порушити права та інтереси іншого суб'єкта 

розслідування, учасника/суб’єкта ринку або 

перешкодити подальшому розслідуванню); 

2) наводити дані, пояснення (заперечення), 

пропозиції, подавати підтверджуючі документи щодо 

фактичних даних та обставин, які розслідуються, 

подавати клопотання про проведення слухань в 

електронній формі  з накладенням електронного 

підпису уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання та/або електронної печатки 

суб’єкта господарювання. 

Не враховано 

Суб’єкти розслідування, як учасники 

ринку електричної енергії, відповідно до 

Правил ринку та Правил РДН/ВДР вже 

використовують кваліфікований 

електронний підпис, а отже не може йтися 

про штучне обмеження для використання 

інших видів електронних підписів / 

печаток передбачених законодавством, а 

також додаткове адміністративне 

навантаження для учасників ринку. 

Рішенням АМКУ  

№ 8933-р/пк-пз від 23.04.2021 визнано 

недискримінаційною вимогу щодо 

використання КЕП, оскільки його можна 

одержати у будь-якому АЦСК. 

 

 

 

3.11. Суб’єкт розслідування може подати до СП НКРЕКП 

клопотання   на офіційну електронну поштову  адресу 

ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» 

3.11. Суб’єкт розслідування може подати до СП 

НКРЕКП клопотання на офіційну електронну 

Не враховано 

Суб’єкти розслідування, як учасники 

ринку електричної енергії, відповідно до 
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НКРЕКП з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання та/або кваліфікованої електронної 

печатки суб’єкта господарювання щодо вимоги надання 

від іншого суб’єкта розслідування, учасників/суб’єктів 

ринків документів, що мають значення для розслідування. 

поштову  адресу НКРЕКП з накладенням 

електронного підпису уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання та/або електронної 

печатки суб’єкта господарювання щодо вимоги 

надання від іншого суб’єкта розслідування, 

учасників/суб’єктів ринків документів, що мають 

значення для розслідування. 

Правил ринку та Правил РДН/ВДР вже 

використовують кваліфікований 

електронний підпис, а отже не може йтися 

про штучне обмеження для використання 

інших видів електронних підписів / 

печаток передбачених законодавством, а 

також додаткове адміністративне 

навантаження для учасників ринку. 

Рішенням АМКУ  

№ 8933-р/пк-пз від 23.04.2021 визнано 

недискримінаційною вимогу щодо 

використання КЕП, оскільки його можна 

одержати у будь-якому АЦСК. 

 

3.15. Керівник СП НКРЕКП затверджує висновок про 

результати розслідування та подає його на погодження 

члену НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого 

належить організація роботи з питань розслідування 

порушень законодавства щодо функціонування ринків 

електричної енергії та природного газу. Затвердження і 

погодження висновку може бути здійснено в 

електронній формі з накладанням кваліфікованих 

електронних підписів керівника СП НКРЕКП та члена 

НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого 

належить організація та проведення розслідувань.   
 

ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» 

3.15. Керівник СП НКРЕКП затверджує висновок про 

результати розслідування та подає його на 

погодження члену НКРЕКП, до функціональних 

обов’язків якого належить організація роботи з питань 

розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної енергії та 

природного газу. Затвердження і погодження 

висновку може бути здійснено в електронній формі 

з накладанням кваліфікованих електронних 

підписів керівника СП НКРЕКП та члена 

НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого 

належить організація та проведення розслідувань. 

Погоджений висновок надсилається суб’єкту 

розслідування на його електронну адресу для 

ознайомлення та подання заперечень із супровідним 

листом в електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису члена 

НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого 

належить організація та проведення розслідувань, 

та/або кваліфікованої електронної печатки 

НКРЕКП.  

Суб’єкт розслідування, у разі наявності заперечень до 

погодженого висновку про результати розслідування, 

зобов’язаний їх надати НКРЕКП у строк не більше 10 

робочих днів від дня отримання такого висновку в 

Не враховано 

Суб’єкти розслідування, як учасники 

ринку електричної енергії, відповідно до 

Правил ринку та Правил РДН/ВДР вже 

використовують кваліфікований 

електронний підпис, а отже не може йтися 

про штучне обмеження для використання 

інших видів електронних підписів / 

печаток передбачених законодавством, а 

також додаткове адміністративне 

навантаження для учасників ринку. 

Рішенням АМКУ  

№ 8933-р/пк-пз від 23.04.2021 визнано 

недискримінаційною вимогу щодо 

використання КЕП, оскільки його можна 

одержати у будь-якому АЦСК. 
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електронній формі з накладенням електронного 

підпису уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання та/або електронної печатки 

суб’єкта господарювання. 

 

4.4. У разі неможливості прибути на слухання суб’єкт 

розслідування зобов’язаний не пізніше ніж за три робочі 

дні до початку слухань повідомити про це СП НКРЕКП. 

Листування між СП НКРЕКП та суб'єктом розслідування 

відбувається шляхом направлення повідомлень на офіційні 

електронні адреси НКРЕКП та суб'єкта розслідування з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи суб’єкта господарювання/члена 

НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого 

належить організація та проведення розслідувань, 

та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта 

господарювання/НКРЕКП. 

ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» 

4.4. У разі неможливості прибути на слухання суб’єкт 

розслідування зобов’язаний не пізніше ніж за три 

робочі дні до початку слухань повідомити про це СП 

НКРЕКП. 

Листування між СП НКРЕКП та суб'єктом 

розслідування відбувається шляхом направлення 

повідомлень на офіційні електронні адреси НКРЕКП 

та/або електронні адреси співробітників СП 

НКРЕКП та суб'єкта розслідування з накладенням 

електронного підпису уповноваженої особи 

суб’єкта господарювання та/або електронної 

печатки суб’єкта господарювання / 

кваліфікованого електронного підпису члена 

НКРЕКП, до функціональних обов’язків якого 

належить організація та проведення розслідувань 

та/або кваліфікованої електронної печатки 

НКРЕКП. 

 

Обґрунтування 

Пропонуємо надсилати інформацію також на 

електронні адреси співробітників СП НКРЕКП задля 

спрощення ланцюгу комунікації. 

Врахувати частково, виклавши в 

наступній редакції: 

У разі неможливості прибути на слухання 

суб’єкт розслідування зобов’язаний не 

пізніше ніж за три робочі дні до початку 

слухань повідомити про це СП НКРЕКП. 

Листування між СП НКРЕКП та суб'єктом 

розслідування відбувається шляхом 

направлення повідомлень на офіційні 

електронні адреси НКРЕКП та електронні 

адреси співробітників СП НКРЕКП та 

суб'єкта розслідування з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання/члена НКРЕКП, до 

функціональних обов’язків якого 

належить організація та проведення 

розслідувань, та/або кваліфікованої 

електронної печатки суб’єкта 

господарювання/НКРЕКП. 

 


