
Департамент  

ліцензійного контролю  

«____» __________ 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

 

  

Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення змін до розпорядження 

 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 25 листопада 2022 року № 109-р»  

(«Про  усунення порушення НЕК «УКРЕНЕРГО») 

 

 

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 17 листопада 2022 року № 2222 (з 

урахуванням змін, внесених постановою НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116 ) та                

від 11 жовтня 2022 року № 1296 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

НЕК «УКРЕНЕРГО», на  підставі  посвідчень  про  проведення  перевірки від 23 вересня 

2022 року № 327, від 12 жовтня 2022 року № 348  та  від 18 жовтня 2022  року № 352  

НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00100227) (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі – Ліцензійні 

умови з передачі електричної енергії), затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 

2017 року № 1388 за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021, за результатами якої 

складено Акт від 28 жовтня 2022 року № 301 та прийнято розпорядження НКРЕКП  

від 25 листопада 2022 року № 109-р («Про  усунення порушення НЕК «УКРЕНЕРГО»)  

(далі – Розпорядження № 109-р). 

Відповідно до вимог Розпорядження № 109-р НЕК «УКРЕНЕРГО» зобов’язано  

у строк до 31 грудня 2022 року усунути порушення щодо приведення у відповідність до 

вимог Програми заходів з недопущення конфлікту інтересів Приватного акціонерного 

товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» при наданні послуг з передачі 

електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та 

адміністратора комерційного обліку», затвердженої постановою НКРЕКП від 25 листопада 

2020 року № 2172, внутрішні відповідні документи, про що повідомити НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених 

копій підтвердних документів у строк до 15 січня 2023 року. 

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 09.12.2022 № 01/55053 повідомила НКРЕКП, що до 

виключної компетенції наглядової ради Товариства належить затвердження внутрішніх 

положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної 

компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для 

затвердження правлінню Товариства. Таким чином, виконання вимог пункту 6 

Розпорядження вимагає, зокрема ідентифікації внутрішніх документів, які потребують 

приведення у відповідність до вимог Програми заходів, підготовки змін та винесення даного 

питання на розгляд та прийняття відповідного рішення уповноваженим органом управління 



 

 

НЕК «Укренерго» з дотриманням процедурних вимог та положень Статуту НЕК 

«Укренерго».  
З урахуванням зазначеного, а також приймаючи до уваги обставини воєнного часу, 

спричинені ракетними обстрілами пошкодження та руйнування, які ускладнюють роботу 

працівників Товариства та організаційне забезпечення функціонування структурних 

підрозділів Товариства, з метою забезпечення належного виконання вимог пункту 6 

Розпорядження № 109-р, НЕК «УКРЕНЕРГО» звернулася з проханням перенести строк 

виконання підпункту 6 пункту 1 Розпорядження № 109-р до 31 січня 2023 року. 

Ураховуючи лист ПРАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО» від 01.12.2022 № 1/06/35694 та відповідно до пункту 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, Департамент ліцензійного контролю пропонує: 
 

Унести до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 листопада 2022 року № 109-р «Про  

усунення порушення НЕК «УКРЕНЕРГО» такі зміни: 

підпункт 6 пункту першого виключити; 

пункт перший доповнити новим абзацом такого змісту:  

«у строк до 31 січня 2023 року привести у відповідність до вимог Програми заходів  

з недопущення конфлікту інтересів Приватного акціонерного товариства «Національна 

енергетична компанія «Укренерго» при наданні послуг з передачі електричної енергії, 

здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи 

ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора 

комерційного обліку», затвердженої постановою НКРЕКП від 25 листопада 2020 року  

№ 2172, внутрішні відповідні документи, про що повідомити НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів у строк до 15 лютого 2023 року.». 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю  Я. Зеленюк 

 



 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення  змін до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 25 листопада 2022 року № 109-р 

 

 

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, введеним в Україні з 05 години 

30 хвилин 24 лютого 2022 року 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, 

від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та  

від 07 листопада 2022 року № 757/2022, ураховуючи лист ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» від 09 грудня 2022 року № 01/55053, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Унести до пункту 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  



2 

 

від 25 листопада 2022 року № 109-р «Про усунення порушення НЕК 

«УКРЕНЕРГО» такі зміни: 

підпункт 6 виключити; 

доповнити новим абзацом такого змісту:  

«у строк до 31 січня 2023 року привести у відповідність до вимог 

Програми заходів з недопущення конфлікту інтересів Приватного 

акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» 

при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, 

виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора 

комерційного обліку», затвердженої постановою НКРЕКП від 25 листопада 

2020 року № 2172, внутрішні відповідні документи, про що повідомити 

НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням 

належним чином завірених копій підтвердних документів у строк до 15 лютого 

2023 року.». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


