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Обґрунтування до проєктів постанов НКРЕКП  

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»,  

«Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,  

«Про проведення позапланової виїзної перевірки  

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»,  

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»,   

«Про проведення позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»,  

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

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 виїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є обґрунтоване 

звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що 

провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав. 
 

Так, до НКРЕКП надходять численні звернення споживачів електричної енергії 

щодо:  

нерівномірного (несправедливого) розподілу операторами систем розподілу участі 

споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення), зокрема 

споживачі вказують, що оператори систем розподілу відключають певні об’єкти постійно 

та на тривай час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі 

не відключають;  

неповідомлення операторами систем розподілу споживачів про перерви в 

електропостачанні, зокрема споживачі вказують на відсутність або неактуальність 

інформації про перерви в електропостачанні на вебсайтах операторів систем розподілу. 
 

Слід зазначити, що відповідно до положень частини другої статті 3 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) функціонування ринку електричної енергії 

здійснюється, зокрема, на принципах недискримінаційного і прозорого доступу до систем 

розподілу. 

Положеннями частини першої статті 22 Закону визначено, що оператори систем 

розподілу мають надавати доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та 

прозорій основі всім користувачам системи розподілу.  
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Відповідно до частини другої статті 45 Закону оператор системи розподілу надає 

послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах відповідно до 

цього Закону, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс), та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії.  

Відповідно до пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу X Кодексу при застосуванні 

аварійного розвантаження оперативним персоналом ОСР він не повинен допускати 

дискримінацію між Користувачами (споживачами та/або електропостачальниками) та має 

забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження 

споживання між споживачами.  

Пунктом 10.5.15 глави 10.5 розділу X Кодексу ОСР несе відповідальність згідно 

з ліцензійними умовами та укладеними договорами за обґрунтованість своїх рішень про 

застосування заходів аварійного розвантаження, обґрунтованість обсягів розвантаження 

та їх недискримінаційний розподіл між споживачами, своєчасне попередження та 

введення графіків. 

Крім того, відповідно до вимог підпункту 6 пункту 1 постанови НКРЕКП  

від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 

віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної 

інфраструктури» (у редакції, що діє з 15.11.2022), оператори систем розподілу мають 

забезпечити розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації 

про час початку та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням 

назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, 

аварійна, застосування графіків обмеження споживачів).  

Оператор системи розподілу зобов’язаний кожні 30 хвилин актуалізовувати 

зазначену інформацію. 

Також, відповідно до підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), 

ліцензіат повинен виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням та законодавством. 

Відповідно до підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата у мережі Інтернет, в якому, 

зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, 

адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до законодавства. 

Підпунктом 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 
встановлено обов’язок ліцензіата надавати послуги з розподілу електричної енергії та 

доступ до своїх електричних мереж, зокрема, на недискримінаційній та прозорій основі. 

Відповідно до абзаців третього та одинадцятого підпункту 22 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії ліцензіат зобов’язаний 

оприлюднювати та оновлювати на своєму офіційному вебсайті:  

інформацію про умови надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з 

приєднання до системи розподілу, показники якості послуг з розподілу електричної 

енергії та іншу інформацію відповідно до законодавства; 

іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 
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Так, зазначена у зверненнях споживачів інформація вказує на недотримання 

певними операторами систем розподілу частини першої статті 22, частини другої 

статті 45 Закону, вимог розділу X Кодексу, у тому числі пунктів 10.5.8 та 10.5.15 

глави 10.5 розділу X Кодексу, підпункту 6 пункту 1 постанови НКРЕКП  

від 26.03.2022 № 349 та підпунктів 5, 8, 12, абзаців третього та одинадцятого 

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 
  

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до частини сьомої 

статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», у разі виявлення під час проведення 

позапланової виїзної перевірки однорідних порушень або таких, що прямо випливають із 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення позапланової 

перевірки, НКРЕКП має право перевіряти такі порушення із подальшим застосуванням 

до суб’єкта господарювання відповідальності, передбаченої законодавством. 

 

З огляду на зазначене, з метою зменшення суспільного напруження, ураховуючи 

звернення споживачів електричної енергії: 
 

щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

гр. Нікітюк Т. Г. (вх. НКРЕКП від 30.11.2022 № Н-10038/22); 
 

щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 

гр. Росинюка О. С. (вх. НКРЕКП від 22.11.2022 № Р-9729/22); 
 

щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

гр. Нечаєва П. В. (вх. НКРЕКП від 28.11.2022 № Н-9882/22), 

гр. Тодавчин А. І. (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № Т-10000/22); 
 

щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

гр. Билима Р. О. (вх. НКРЕКП від 28.11.2022 № Б-9874/22), 

гр. Д. Чигирика (вх. НКРЕКП від 28.11.2022 № Ч-9876/22), 

гр. Р. Матюхи (вх. НКРЕКП від 28.11.2022 № М-9871/22), 

гр. Є. Токаренко (вх. НКРЕКП від 10.11.2022 № Т-9182/22), 

гр. Мироненко І. О. (вх. НКРЕКП від 17.11.2022 № М-9462/22), 

гр. Онищенко Т. М. (вх. НКРЕКП від 17.11.2022 № О-9461/22), 

Громади села Стайки (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № Г-9951/22), 

гр. В. Кузнєцова (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № К-9955/22), 

гр. Т. Кузнєцової (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № О-9986/22), 

гр. Мазур Т. І. (вх. НКРЕКП від 16.11.2022 № М-9377/22), 

гр. Атаманчук А. А. (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № А-9980/22), 

гр. С. Подольської (вх. НКРЕКП від 17.11.2022 № П-9489/22), 

гр. Омельяненко В. Ю. (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № О-9562/22), 

гр. Вірич О. М. (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № В-9586/22); 
 

щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

гр. Черняка С. Ю. (вх. НКРЕКП від 16.11.2022 № Ч-9446/22), 

гр. Пилипенко М. (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № П-9258/22), 

гр. Павленко Т. С. (вх. НКРЕКП від 17.11.2022 № П-9459/22), 

гр. О. Банникової (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № Б-9256/22), 

гр. Мінчук М. Ю. (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № М-9295/22), 

гр. Калініної Ю. В. (вх. НКРЕКП від 10.11.2022 № К-9180/22), 
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гр. Лукашевич О. І. (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № Л-9261/22), 

гр. Ніколайчука Ю. В. (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № Н-9257/22), 

гр. С. Андросюка (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № А-9603/22), 

гр. Андрієвського Ю. З. (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № А-9596/22), 

гр. Булаха М. Ю. (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № Б-9569/22), 

гр. Барановського Д. В. (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № Б-9321/22), 

гр. Боголія С. М. (вх. НКРЕКП від 24.11.2022 № Б-9776/22), 

гр. Москальова С. В. (вх. НКРЕКП від 22.11.2022 № М-9671/22); 
 

щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»  

гр. Секуан О. В. (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № С-9999/22), 

гр. К. Сороки (вх. НКРЕКП від 18.11.2022 № С-9542/22); 
 

щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

гр. Білецької В. В. (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № Б-9566/22), 

гр. Передеренко Г. В. (вх. НКРЕКП від 18.11.2022 № П-9504/22), 

гр. Рибченка Е. В. (вх. НКРЕКП від 28.11.2022 № Р-9873/22), 

гр. Смірнової Л. М. (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № 18031/1-22), 

гр. Литвин Н. М. (вх. НКРЕКП від 09.12.2022 № Л-10638/22/1); 
 

щодо ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

гр. Васильчука В. М. (вх НКРЕКП від 18.11.2022 № В-9536/22); 
 

щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 

гр. Агєєвої О. С. (вх НКРЕКП від 22.11.2022 № А-9690/22); 
 

щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

гр. Фоменко І. В. (вх. НКРЕКП від 31.10.2022 № Ф-8636/22); 
 

щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

гр. Чорней М. І. (вх НКРЕКП від 24.11.2022 № Ч-9774/22); 

 

щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛОБЛЕНЕРГО» 

гр. О. Сусло (вх НКРЕКП від 16.11.2022 № С-9448/22), 

гр. О. Матрос (вх НКРЕКП від 16.11.2022 № М-9404/22), 

гр. Н. Борисенко (від 05.12.2022 № Б-10214/22), 

гр. Висоцької Т.Ф. (вх НКРЕКП від 05.12.2022 № В-10210/22), 

гр. Винченко Н.В. (вх НКРЕКП від 05.12.2022 № В-10194/22), 

гр. О. Гоєнко (вх НКРЕКП від 27.10.2022№  Г-8532/22), 

гр. М. Дударь (вх НКРЕКП від 05.12.2022 № Д-10188/22), 

гр. Журавель С.О. (вх НКРЕКП від 03.11.2022 № Ж-8832/22), 

гр. Імбаровської Ю.П. (вх НКРЕКП від 04.11.2022 № І-8876/22), 

гр. Кисельової Н.М. (вх НКРЕКП від 04.11.2022 № К-8877/22), 

гр. Л. Мустафаєвої (вх НКРЕКП від 05.12.2022 № М-10196/22), 

гр. Сич Т.В.  (вх НКРЕКП від 25.10.2022 № С-8460/22), 

гр. Шипіциної Н. В. (вх НКРЕКП від 04.11.2022 № Ш-8881/22), 

гр. М. Черкашиної (вх НКРЕКП від 05.12.2022 № Ш-10195/22), 

гр. Реви А. О.(вх НКРЕКП від 05.12.2022 № Р-10181/22), 

гр. О. Проценка (вх НКРЕКП від 05.12.2022 № П-10187/22), 

колективного звернення мешканців м. Решетилівка (вх НКРЕКП від 09.11.2022 

№ КО-9116/22), 

гр. О. Сусла (вх НКРЕКП від 16.11.2022 № С-9448/22), 

гр. Мухан Н. М. (вх НКРЕКП від 05.12.2022 № М-10220/22). 



5 

Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанови НКРЕКП,  

на підставі яких провести позапланові виїзні перевірки дотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних 

умов з розподілу електричної енергії у частині питань, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цих заходів, а саме: 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130694), 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 00131512), 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131529), 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188), 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011), 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 00131587), 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

(код ЄДРПОУ 00131713), 

ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130725), 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

22767506), 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 22800735), 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130760), 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00131819). 

 
 

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 

виїзної перевірки  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130694) у частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 
Київ 

 
Про проведення позапланової 
виїзної перевірки ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 
 
 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг,  

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) у частині 
питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 
заходу. 

 
 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ПРАТ 

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131529) у частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 

41946011) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 23243188) у частині питань, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 
Київ 

 
Про проведення позапланової 
виїзної перевірки ПРАТ 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 
 
 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг,  

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131587) у частині питань, 
необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 
 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 
Київ 

 
Про проведення позапланової 
виїзної перевірки АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 
 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг,  

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) у частині питань, 
необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 
 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки  

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) у частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки АТ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) у частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про проведення позапланової виїзної 

перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) у частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки  

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760) у частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) у частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 


