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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про внесення змін до постанови  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 18 серпня 2021 року № 1358» 

(«Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог 

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

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії  

та здійснення заходів державного регулювання») 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134,  

на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових 

перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, у II кварталі 2021 року» та від 07 липня 2021 року № 1115 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»,  

НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) (далі –  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу 

електричної енергії), за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, 

за результатами якої складено Акт від 20 липня 2021 року № 354, та прийнято постанову 

НКРЕКП від 18 серпня 2021 року № 1358 (далі – Постанова № 1358). 
 

Відповідно до підпункту 6 пункту 2 Постанови № 1358 (із змінами внесеними 

постановою НКРЕКП від 25 січня 2022 року № 139) Товариство зобов’язано у строк  

до 31 травня 2022 року внести зміни до Статуту ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у частині 

виключення з предмета діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» таких видів діяльності 

як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії 

за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії, про що у строк 

до 15 червня 2022 року письмово повідомити, із наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів, НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області. 
 

Листом від 13 травня 2022 року № 4185/09-01 Товариство поінформувало 

НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області, що акціонером ПРАТ «УКРЕСКО», 

яке є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, з урахуванням вимог 

ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання 

та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників 

корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (далі – Тимчасовий 

порядок), скликано на 20 травня 2022 року позачергові дистанційні загальні збори 

акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», до порядку денного яких включено питання: 

«Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції». 
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Відповідно до Тимчасового порядку реєстрація акціонерів, підрахунок голосів за 

підсумками голосування на загальних зборах, складання протоколу про підсумки 

реєстрації та відповідних протоколів про підсумки голосування здійснюється лічильною 

комісією після закінчення голосування, тобто після 20 травня 2022 року (дати проведення 

загальних зборів акціонерів), що визначено пунктом 98 Тимчасового порядку, та поребує 

значного часу, який визначено цим Тимчасовим порядком. 

Згідно з пунктом 118 Тимчасового порядку рішення вважається прийнятим з 

моменту складання пропотоку про підсумки голосування. 

З огляду на викладене, ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» листом від 13 травня  

2022 року № 4185/09-01 повідомляє НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області 

про те, що не зможе виконати у встановлений термін вимоги підпункту 6 пункту 2 

Постанови № 1358, у звязку з чим просить не застосовувати до Товариства штрафних 

санкцій і продовжити термін виконання цього підпункту до 30 червня 2022 року. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до частини 

дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» рішення Регулятора є 

обов'язковими до виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг. 

Відповідно до пункту 10.7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від  

14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), Ліцензіат зобов’язаний усунути 

порушення у визначений рішенням строк та не пізніше 10 робочих днів після їх усунення 

надати до НКРЕКП письмовий звіт з належним чином завіреними копіями 

підтверджуючих документів. 

Пунктом 10.8 Порядку контролю передбачено, що Ліцензіат має право письмово 

звернутись до НКРЕКП із заявою про продовження строку усунення порушень не пізніше 

ніж за 10 робочих днів до дати закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із 

зазначенням у зверненні поважних причин. НКРЕКП може прийняти рішення про 

продовження строку усунення порушень, якщо визнає такі причини поважними. 
 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого  

2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 

та продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/202,   

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, та ураховуючи 

лист ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 13 травня 2022 року № 4185/09-01 та відповідно 

до пункту 10.8 Порядку контролю, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову, якою: 
 

У підпункті 6 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 серпня 2021 року  

№ 1358 «Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення 

заходів державного регулювання» цифри та слова «31 травня 2022 року» замінити 

цифрами та словами «30 червня 2022 року», а слова та цифри «до 15 червня 2022 року» 

замінити словами «протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану або стану війни в Україні». 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                      Я. Зеленюк 



 ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 

Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 18 серпня 2021 року № 1358 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах  

та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня  

2018 року № 428, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години  

30 хвилин  24 лютого 2022 року, введеного відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого Указами Президента 

України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року  

№ 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, а також ураховуючи лист  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 13 травня 2022 року № 4185/09-01, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

У підпункті 6 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 18 серпня 2021 року № 1358 «Про накладення штрафу на  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів 

державного регулювання» цифри та слова «31 травня 2022 року» замінити 

цифрами та словами «30 червня 2022 року», а слова та цифри «до 15 червня  

2022 року» замінити словами «протягом трьох місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану або стану війни в Україні». 
 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
 


