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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах  

енергетики та комунальних послуг, від 14 липня 2021 року № 1146»  
 

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 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових 

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

комунальних послуг, у II кварталі 2021 року» та від 09 червня 2021 року № 967 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»  

та посвідчення на проведення планової перевірки від 14 травня 2021 року  

№ 324 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22767506) (далі –  

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», Товариство, 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 (далі – Ліцензійні умови  

з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня 

2020 року, за результатами якої складено Акт від 16 червня 2021 року № 298 та прийнято 

постанову НКРЕКП від 14 липня 2021 року № 1146 (далі – Постанова № 1146). 
 

1. Відповідно до підпункту 5 пункту 2 Постанови № 1146 (зі змінами, внесеними 

постановами НКРЕКП від 18 серпня 2021 року № 1363, від 03 листопада 2021 року  

№ 1958, від 29 грудня 2021 року № 3011, від 03 травня 2022 року № 432 та від 11 жовтня 

2022 року № 1298) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 

зобов’язано, зокрема у строк до 31 грудня 2022 року надати до НКРЕКП та Сектору 

НКРЕКП у Хмельницькій області належним чином завірені копії підтвердних документів 

(висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності необхідності 

отримання сертифіката (декларації) про прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів по 12 заходах Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки із 

середнім класом наслідків (відповідальності) (СС2) на загальну суму 45 660,44 тис. грн, 

що зафіксовані в Акті планової перевірки, а саме: 

Будівництво КЛ 10 кВ від ПС «Прибузька» до РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ 

по просп. Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому, 

Будівництво КЛ 10 кВ від ПС «Озерна» до ЗТП-354 в м. Хмельницькому, 

Реконструкція ПЛ-35 Білогір’я – Сушівці – Ямпіль, 

Будівництво розвантажувальної КТП-1н по вул. Сироти в с. Клинини Волочиського 

району Хмельницької області, 

Будівництво розвантажувальної КТП-2н по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької 

області, 

Будівництво КТП-1н по вул. Київська в м. Дунаївці Хмельницької області, 

Реконструкція ПС 110/10 кВ «Термопласт», 

Будівництво КЛ 10 кВ від РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по проспекту Миру, 

102/4Б до РП 10 кВ по вул. Трудовій, 1/1Б в м. Хмельницькому, 
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Будівництво КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ «Прибузька» до РП 10, суміщеного з  

ТП 10/0,4 кВ, по вул. Зарічанській у районі річки Південний Буг в м. Хмельницькому, 

Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ «Аеропорт» до ТП-723 в  

м. Хмельницькому, 

Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по проспекту Миру, 102/4Б  

в м. Хмельницькому, 

Будівництво РП 10 суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Зарічанській у районі річки 

Південний Буг м. Хмельницький. 
 

 

Листами від 05.09.2022 № 2022-0513-3147 та від 29.09.2022 № 2022-0513-3517   

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» надало до НКРЕКП сертифікат № ІУ12222817547, 

виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від 17.08.2022 по заходу по 

заходу «Будівництво РП 10 суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Зарічанській у районі 

річки Південний Буг м. Хмельницький», а також сертифікат № ІУ122220926797, виданий 

на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від 23.09.2022 по заходу «Будівництво 

РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по проспекту Миру, 102/4Б в м. Хмельницькому». 

 

 

Листом від 19.12.2022 № 4/12-1326-0803/22 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 

повідомило про продовження роботи по отриманню сертифікатів з Державною 

інспекцією архітектури та містобудування України. Проте, у зв’язку із проблемами в 

електропостачанні, яке вплинуло на роботу Державної інспекції архітектури та 

містобудування України та із нестабільною роботою сервісу «Дія», в якому здійснюється 

завантаження всіх документів по відповідних заходах, Товариство не встигає завершити 

всі необхідні кроки для формування сертифікатів. У зв’язку із вищезазначеним, 

Товариство звернулося із проханням продовжити термін надання підтвердних 

документів до 31.05.2023. 
 

 

Відповідно до пункту 10.7 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 (далі – Порядок), ліцензіат зобов’язаний усунути порушення 

у визначений рішенням строк та надати до НКРЕКП письмовий звіт про усунення 

порушень з належним чином завіреними копіями підтверджувальних документів у строк, 

визначений рішенням, або у разі відсутності у ньому такого строку не пізніше 15 робочих 

днів після їх усунення. 

Відповідно до пункту 10.9 Порядку ліцензіат 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. 
 

Ураховуючи лист АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» від 19.12.2022 № 4/12-1326-

0803/22 та відповідно до пункту 10.9 Порядку, Департамент ліцензійного контролю 

пропонує: 
 

В абзаці першому підпункту 5 пункту 2 постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 липня 

2021 року № 1146 «Про накладення штрафу на АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» за 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
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електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та 

здійснення заходів державного регулювання»  цифри та слова «31 грудня 2022 року» 

замінити цифрами та словами «31 травня 2023 року». 
 

 

 

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 14 липня 2021 року № 1146 
 

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 Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

14 червня 2018 року № 428, ураховуючи лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» від 19 грудня 2022 року № 4/12-1326-0803/22, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

В абзаці першому підпункту 5 пункту 2 постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 14 липня 2021 року № 1146 «Про накладення штрафу на  

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 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» цифри та слова «31 грудня 2022 року» 

замінити цифрами та словами «31 травня 2023 року». 

 
 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
 


