
Обґрунтування 

прийняття постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 липня 

2019 року №1372» 

 

Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) оператор системи розподілу (далі – ОСР), що входить до складу 

вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, зобов’язаний розробити 

та впровадити програму відповідності, а також призначити за погодженням з 

Регулятором уповноважену особу з питань відповідності (далі – 

Уповноважений).  

Порядок призначення та звільнення Уповноваженого, а також принципи 

його діяльності, визначені в Порядку складання, подання, погодження, 

оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про 

її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, 

затвердженому постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок). 

Перелік документів, даних та інформації, що повинні надаватися Регулятору 

ОСР для підтвердження відповідності кандидатури особи, що претендує на 

посаду Уповноваженого, вимогам частини четвертої та п’ятої статті 48 Закону, 

визначені пунктами 7.1 - 7.2 Порядку. 

НКРЕКП постановою від 09.07.2019 № 1372 «Про погодження 

уповноваженої особи з питань відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 

погодила надану кандидатуру Курочкіна Олексія Олександровича на посаду 

Уповноваженого. 

Курочкін Олексій Олександрович листом від 25.07.2022 № 1.21/671 

повідомив НКРЕКП про намір звільнитись з посади Уповноваженого. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти рішення про визнання 

такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

09 липня 2019 року №1372. 

 

 

Начальник Управління стратегічного  

розвитку та міжнародної координації                                     О. Голембівська     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування 

прийняття постанови НКРЕКП «Про погодження уповноваженої особи з 

питань відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 

 

Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

оператор системи розподілу (далі – ОСР), що входить до складу вертикально 

інтегрованого суб’єкта господарювання, зобов’язаний розробити та впровадити 

програму відповідності, а також призначити за погодженням з Регулятором 

уповноважену особу з питань відповідності (далі – Уповноважений). 

Порядок призначення, звільнення та засади діяльності уповноваженої 

особи з питань відповідності визначений Порядком складання, подання, 

погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи 

розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань 

відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406  

(далі – Порядок). Перелік документів, даних та інформації, що підтверджують 

відповідність кандидатури особи, що претендує на посаду Уповноваженого, та 

надаються ОСР, визначені пунктами 7.1 - 7.2 Порядку. 

На виконання вимог Закону, ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» листом від 

09.09.2022 № 1.21/821 надано документи, дані та інформацію для погодження 

кандидатури Єременчука Павла Олександровича, що претендує на посаду 

Уповноваженого. 

Відповідно до пункту 7.3 Порядку НКРЕКП було розглянуто надані 

документи та не виявлено зауважень.  

Враховуючи зазначене та на підставі розглянутих документів пропонуємо 

прийняти рішення про погодження уповноваженої особи з питань відповідності 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» Єременчука Павла Олександровича. 

 

 

 

Начальник Управління стратегічного  

розвитку та міжнародної координації                                    О.Голембівська     

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

 

Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 09 липня 2019 року №1372   

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», «Про ринок електричної енергії» та з урахуванням листа 

уповноваженої особи з питань відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 

від 25 липня 2022 року № 1.21/671 Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 09 липня 2019 року № 1372 «Про погодження уповноваженої 

особи з питань відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський   

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

 

Про погодження уповноваженої 

особи з питань відповідності 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 

 

 

Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та з урахуванням листа ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» від 09 вересня 

2022 року № 1.21/821 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Погодити уповноважену особу з питань відповідності  

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМСЕРВІС» Єременчука Павла 

Олександровича.  

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський    


