
 
Департамент ліцензійного        Голові НКРЕКП 

контролю  Членам НКРЕКП 

02 квітня 2022 року                                                       
ОБҐРУНТУВАННЯ   

до рішення щодо прийняття постанови НКРЕКП  

«Про скасування постанови НКРЕКП від 22 лютого 2022 року № 330.39» 

 

На засіданні НКРЕКП, яке відбулося 22 лютого 2022 року, прийнято постанову 

№ 330.39 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування 

ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», 

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», 

АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» 

(далі – Постанова № 330.39), якою передбачено розпочати розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії за період із 01 січня 2021 

року по 10 лютого 2022 року. 

Відповідно до пунктів 2.5, 2.6 глави 2 Порядку розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 23 вересня 2020 року № 1760 (далі – Порядок), 

на вебсайті НКРЕКП 22 лютого 2022 року оприлюднено повідомлення про початок 

розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії 

та зазначено дату початку розслідування 16 березня 2022 року. 

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 

2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022, Постанову № 330.39 було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП 

01.03.2022. Також внаслідок цього НКРЕКП не мала змоги відповідно до пунктів 3.2, 3.3, 

3.7 глави 3 Порядку надіслати суб’єктам розслідування рекомендованими листами 

повідомлення про початок розслідування або вручити їх наручно. 

Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та 

інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», суб’єкти розслідування 

можуть надати відповідь на запити НКРЕКП, у тому числі на повідомлення про початок 

розслідування, яке зокрема може включати вимогу щодо надання копій документів, 

пояснень, іншої інформації, протягом трьох місяців після припинення чи скасування 

воєнного стану або стану війни. 

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року 

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

нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період 

воєнного стану, введеного Указом. 

Ураховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує скасувати 

Постанову № 330.39, у зв’язку із тим, що розслідування не було розпочато відповідно до 

вимог Порядку, а також те, що чинним законодавством передбачено припинення заходів 

державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду. 

 

 

Директор департаменту ліцензійного 

контролю                                                                                                               Я. Зеленюк 

  



 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
   

_________________                                                                         № _________ 
Київ 

 

Про скасування постанови НКРЕКП 

від 22 лютого 2022 року № 330.39 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

правовий режим воєнного стану», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року згідно з Указом Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, та постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Скасувати постанову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 лютого 

2022 року № 330.39 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях 

ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО 

ЗБУТ», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО». 

 

 

Голова НКРЕКП                           К. Ущаповський 

ПРОЄКТ 


