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Департамент ліцензійного        Голові НКРЕКП 

контролю  Членам НКРЕКП 

05  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), згідно з якою прийнято рішення розпочати 

розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії 

за період із 01 січня 2021 року по 10 лютого 2022 року. Зазначена Постанова була 

оприлюднена на офіційному вебсайті НКРЕКП 01 березня 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. 

Пунктом 3.2 глави 3 Порядку передбачено, що у разі початку розслідування щодо 

встановленого суб’єкта розслідування СП НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня 

прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування в письмовій формі повідомляє 

про це суб’єкта розслідування та заявників (за їх наявності).  

Абзацом другим пункту 3.3 Порядку передбачено, що повідомлення 

направляється суб’єкту розслідування не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку 

проведення розслідування рекомендованим листом (за місцезнаходженням суб'єкта 

розслідування) або вручається особисто уповноваженій особі суб’єкта розслідування під 

розписку. У разі невиконання вимог абзацу другого  вказаного пункту суб’єкт 

розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП для проведення 

розслідування або не надавати запитувану інформацію.  

Крім того, пунктом 3.7 Порядку встановлено, що 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 вручення 

рекомендованого листа з повідомленням про початок розслідування уповноваженій 

особі суб’єкта розслідування починає розслідування. 

Із наведеного вбачається, що обов’язковою вимогою щодо початку розслідування 

є саме направлення СП НКРЕКП суб’єкту розслідування повідомлення про початок 

розслідування у паперовій формі засобами поштового зв’язку, або вручення наручно 

уповноваженій особі після оприлюднення  рішення НКРЕКП про початок розслідування.  

У зв’язку з введенням воєнного стану протягом тривалого часу багато поштових 

відділень АТ «Укрпошта» не працювали та на сьогодні неможливо передбачити їх 

подальший режим роботи, перелік й строки надання послуг задля забезпечення 

надсилання повідомлення про початок розслідування, яке визначено 16 березня 2022 

року. 
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Вказане підтверджується  даними, які розміщено на вебсайті АТ «Укрпошта»        

02 березня 2022 року про те, що не всі відділення відновили роботу. Тимчасово не 

працюють відділення у тих населених пунктах, де проходять бої, а також, зокрема, до 

зняття обмежувальних заходів тимчасово не функціонує відділення № 03057, за 

поштовим індексом знаходження НКРЕКП. 

Організаційну роботу АТ «Укрпошта» на період дії воєнного стану врегульовано 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 року № 305 «Про 

особливості роботи акціонерного товариства «Укрпошта» в умовах воєнного стану», 

якою зокрема покладено виконання завдання щодо здійснення поштових відправлень за 

наявності технічної можливості. 

Окрім того місця знаходження деяких суб’єктів розслідування можуть 

перебувати у місцях проведення бойових дій, тому вони змушені були змінювати такі 

місця. За відсутності безперешкодного доступу до державних реєстрів,  а також 

враховуючи те, що в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП інформація про зміну місця 

знаходження може подаватися до НКРЕКП протягом 30 робочих днів після закінчення 

воєнного стану в Україні, встановити актуальне місце знаходження суб’єктів 

розслідування під час воєнного стану для надсилання письмового повідомлення 

неможливо. 

Таким чином та внаслідок введення воєнного стану, НКРЕКП не мала змоги 

відповідно до вимог пунктів 3.2, 3.3, 3.7 глави 3 Порядку після оприлюднення Постанови 

№ 330.39 надіслати суб’єктам розслідування рекомендованими листами повідомлення 

про початок розслідування або вручити їх наручно.  

Ураховуючи зазначене та з метою дотримання принципів на яких відповідно до 

пункту 1.5 Порядку ґрунтується розслідування, Департамент ліцензійного контролю 

пропонує скасувати Постанову № 330.39, у зв’язку із тим, що розслідування не було 

розпочато відповідно до вимог Порядку. 

 

 

 

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 


