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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  та визнання такою, 

що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 24 листопада 2021 року № 2355» 

 

 
Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом 

проведення, зокрема позапланових невиїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки є 

обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, 

її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке 

порушення. 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Орла В. Г. від 29.03.2021  

(вх. НКРЕКП від 31.03.2021 № О-5257/21) щодо припинення ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

23226362) (далі – ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО») електропостачання споживачу з 

недотриманням вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

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

що може свідчити про порушення ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» вимог: 
 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших 

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

Правил користування електричною енергією для населення, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі – ПКЕЕН), у тому 

числі пункту 21, відповідно до якого, зокрема, у разі відмови побутового споживача в 

доступі до об'єкта споживача або незабезпечення побутовим споживачем безперешкодного 

доступу представників електропостачальника до засобу обліку для проведення ними зняття 

показів (контрольного огляду) такий факт фіксується в акті про недопуск. 

Складений акт про недопуск підписується представниками електропостачальника 

(електророзподільного підприємства), присутніми під час проведення зняття показів засобу 

обліку (контрольного огляду), та побутовим споживачем. У разі відмови споживача від 
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підпису представниками електропостачальника (електророзподільного підприємства) про 

це зазначається в акті про недопуск. Акт про недопуск без підпису споживача вважається 

дійсним, якщо його підписали три представники електропостачальника 

(електророзподільного підприємства). 

Один примірник акта про недопуск надається побутовому споживачу особисто, а 

у разі його відсутності або відмови в отриманні надсилається засобами поштового 

зв'язку. У разі отримання побутовим споживачем акта про недопуск поштою дата 

доступу узгоджується ним з електропостачальником (електророзподільним 

підприємством) за телефонами, зазначеними у цьому акті, або кол-центру. 

Складений акт про недопуск є підставою для проведення відключення від 

електропостачання, якщо протягом п'яти робочих днів від дня отримання акта про 

недопуск побутовий споживач не забезпечить представникам електропостачальника 

(електророзподільного підприємства) доступ до свого об'єкта для обстеження засобу 

обліку та/або не узгодить з ними дату проведення зазначеного обстеження; 

постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження 

Правил роздрібного ринку електричної енергії» (далі – Правила), у тому числі: 

пункту 2, відповідно до якого укладення договорів між споживачами та іншими 

учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог Правил 

здійснюється шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання 

(договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідних 

договорів про постачання електричної енергії) на умовах чинних договорів про 

постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, укладених з 

відповідними постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, шляхом 

подання заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку до цієї постанови, 

пункту 4, відповідно до якого, операторам систем розподілу (далі - ОСР) укласти 

договори про надання послуг з розподілу електричної енергії, які укладаються зі 

споживачем, з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані на території 

діяльності ОСР. Договір розробляється ОСР на основі істотних умов, визначених 

Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня  

2018 року № 310, та типової форми, встановленої Правилами, і розміщується на сайті 

ОСР, у засобах масової інформації і в пунктах обслуговування споживачів ОСР. ОСР 

шляхом безпосереднього вручення персоналом ОСР або з рахунком, або поштовим 

відправленням надає споживачу заяву-приєднання до зазначеного договору, яка 

формується за базами даних вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та 

містить ЕІС-коди точок комерційного обліку об'єкта споживача. Надання такої заяви-

приєднання є пропозицією споживачу про приєднання до договору споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах діючого договору про 

користування або постачання електричної енергії (індивідуальні характеристики 

об'єкта, потужність, клас надійності, ідентифікаційні коди, особливості обліку тощо). 

Договір вважається укладеним з дати підписання споживачем заяви-приєднання до 

договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, яка повертається 

споживачем на адресу ОСР, та/або сплати за рахунком (квитанцією), який надсилається 

(надається) одночасно з договором споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії, та/або з дати, указаної у заяві-приєднанні, якщо споживач 

протягом указаного в заяві-приєднанні терміну не звернувся до ОСР із запереченнями 

щодо укладення договору в цілому або щодо окремих умов договору та спожив будь-

який обсяг електричної енергії. 
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Ураховуючи викладене, на засіданні НКРЕКП 24.11.2021, що відбулось у формі 

відкритого слухання, було прийнято постанову НКРЕКП від 24.11.2021 № 2355 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.11.2021 № 2355 та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 14.02.2022 № 149 

НКРЕКП розпочато з 21.02.2022 проведення зазначеної позапланової виїзної перевірки.  

Водночас, у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, 

затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», відповідно до повноважень, наданих Законом 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», 01.03.2022 на засіданні НКРЕКП, яке проводилося 

у формі відкритого слухання, прийнято постанову № 335 «Про врегулювання деяких 

питань на строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні» (далі – Постанова 

№ 335). 

Так, пунктами 1 та 2 Постанови № 335 тимчасово, на період дії воєнного стану, 

зупинити проведення позапланових перевірок та планових перевірок суб’єктів 

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

проведення яких передбачено Планом здійснення заходів державного контролю 

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

комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженим постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  

від 17 листопада 2021 року № 2222. 

Рішення про відновлення проведення таких перевірок буде прийнято НКРЕКП 

протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні. 

Перевірки, які станом на 24 лютого 2022 року були розпочаті, але не завершені, 

вважати такими, що не відбулись. 

 

Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 573 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 

і від 26 квітня 2022 року № 481» НКРЕКП дозволено протягом періоду воєнного стану 

проводити позапланові невиїзні перевірки за дотриманням суб'єктами 

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

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, за наявності загрози, що має 

значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист 

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 

 

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і 

державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами, внесеними 

постановою КМУ від 13.05.2022 № 573), Департамент ліцензійного контролю 

пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої: 
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1. Провести позапланову невиїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362) в частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 24 листопада 2021 року № 2355 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                                         Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

та визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 24 листопада 2021 року № 2355 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», постанови НКРЕКП 

від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні»  та з урахуванням звернення 

гр. Орла В. Г. від 29 березня 2021 року Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Провести позапланову невиїзну перевірку ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

23226362) в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 

 



2 
 

 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 24 листопада 2021 року № 2355 «Про проведення позапланової виїзної 

перевірки ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 


