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Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 18.08.2021 № 1359»  

(«Про накладення штрафу на ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 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 09 червня 2021 року № 936 «Про проведення планових 

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

комунальних послуг, у ІІІ кварталі 2021 року» та від 23 липня 2021 року № 1167 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» НКРЕКП 

здійснило планову перевірку дотримання ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 

22432779)  (далі – ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС», Ліцензіат) 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, за період діяльності з 01 січня  

2019 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої складено  

Акт планової перевірки від 30 липня 2021 року № 386 та прийнято постанову від 18 серпня 

2021 року № 1359 «Про накладення штрафу на ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 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» (далі – Постанова № 1359). 

 

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Постанови № 1359 (з урахуванням змін, внесених 

постановами НКРЕКП від 17.12.2021 № 2674 та від 18.01.2022 № 95) ДПЕМ ПРАТ 

«АТОМСЕРВІС» зобов’язано у термін до 30 червня 2022 року надати до НКРЕКП та 

Сектору НКРЕКП у Миколаївській області належним чином завірені копії підтвердних 

документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності 

обов'язку отримання під час введення в експлуатацію сертифікатів (декларацій) про 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів по 2 заходах Інвестиційних 

програм на 2019 та 2020 роки із незначним класом наслідків (відповідальності) (СС1) та 

середнім класом наслідків (відповідальності) (СС2) на загальну суму 5264,81 тис. грн (без 

ПДВ), що зафіксовані в Акті планової перевірки, а саме: 

«Реконструкція ПС 35/10 кВ «Полянка» с. Полянка Арбузинського району (згідно з 

проєктом № 019.2016)»; 

«Будівництво зовнішніх мереж електропостачання розширювальної частини  

смт Костянтинівка (ПЛ-10 кВ від КТП 10/0,4 кВ № 181 до опори № 26 ПЛ-10 кВ «Плавні» 

КТП № 177)». 

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» листом від 17.06.2022 № 1.21/565 (вх. НКРЕКП  

від 17.06.2022 № 306/42-22) повідомило НКРЕКП, щодо неможливості виконання підпункту 

https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/616/e98/c37/616e98c3702bb378989867.pdf
https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-dpem-prat-atomservis-za-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovikh-aktiv-shcho-regulyuyut-funktsionuvannya-rinku-elektrichnoi-energii-ta-porushennya-lit-616d9af9c1806
https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-dpem-prat-atomservis-za-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovikh-aktiv-shcho-regulyuyut-funktsionuvannya-rinku-elektrichnoi-energii-ta-porushennya-lit-616d9af9c1806


 

 

3 пункту 2 Постанови № 1359, з посиланням на попередній лист від 21.12.2021 №1.21/1478, 

Ліцензіат зазначає, що ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» не має можливості надати НКРЕКП 

документи, передбачені у підпункті 3 пункту 2 постанови №1359 (зі змінами) внаслідок 

відсутності містобудвної документації смт. Костянтинівка, яка знаходиться в стані 

розробки. 

Водночас, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, ситуація з розробкою та затвердженням 

містобудівної документації смт. Костянтинівка залишилась незмінною. 

Таким чином, у зв’язку з необхідністю відведення земельних ділянок з метою 

введення в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства заходів 

«Реконструкція ПС 35/10 кВ «Полянка» с. Полянка Арбузинського району (згідно з 

проєктом № 019.2016)» та «Будівництво зовнішніх мереж електропостачання 

розширювальної частини смт Костянтинівка (ПЛ-10 кВ від КТП 10/0,4 кВ № 181 до опори 

№ 26 ПЛ-10 кВ «Плавні» КТП № 177)», ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» звернулось з проханням 

про продовження терміну усунення порушення встановленого підпунктом 3 пункту 2 

Постанови № 1359 (з урахуванням змін, внесених постановами НКРЕКП від 17.12.2021 

№ 2674 та від 18.01.2022 № 95) протягом 6 місяців з дати припинення воєнного стану в 

Україні. 

 

Відповідно до пунктів 10.7 та 10.8 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, 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, та 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. 

 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 серпня 2021 року № 1359 «Про 

накладення штрафу на ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 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» такі зміни: 

у підпункті 3 пункту 2 Постанови слова та цифри «у строк до 30 червня 2022 року» 

замінити відповідно цифрами та словами «протягом 6 місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану 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 зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 18 серпня 2021 року № 1359 
 

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 воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 

2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 та продовженим 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, ураховуючи лист ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС» від 17 червня 2022 року № 1.21/565, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

В абзаці першому підпункту 3 пункту 2 постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

18 серпня 2021 року № 1359 «Про накладення штрафу на ДПЕМ ПРАТ 

«АТОМСЕРВІС» 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» слова та цифри «у строк до 30 червня 2022 року» 

замінити відповідно словами та цифрами «протягом 6 місяців після припинення 

чи скасування воєнного стану в Україні». 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 


