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Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 22 лютого 2022 року № 330.44» 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг» 

(далі – Закон) 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 1 частини сьомої статті 19 Закону підставою для проведення 

позапланової виїзної перевірки є подання суб’єктом господарювання, що провадить 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, письмової заяви про здійснення 

заходу державного контролю. 
 

До НКРЕКП надійшла письмова заява ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) (далі –  

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», Товариство) від 01.02.2022 № 780/11 (вх. НКРЕКП  

№ 2791/1-22 від 10.02.2022) щодо здійснення у березні-квітні поточного року 

позапланового заходу державного контролю Товариства за період діяльності з 01.01.2021 

по 31.12.2021 відповідно до переліку питань планової перевірки (додаток 10 до 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 14.06.2018 № 428), проведення якої відповідно до 

Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 17.11.2021 № 2222, заплановано з 18.07.2022, з урахуванням якої 

НКРЕКП прийнято постанову від 22 лютого 2022 року № 330.44 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», на підставі якої мала 

бути проведена позапланова виїзна перевірка в частині питань, необхідність перевірки 

яких стала підставою для здійснення цього заходу, а саме дотримання ВІДКРИТИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) 

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, відповідно до 

переліку питань, встановлених додатком 10 до 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 14.06.2018 № 428, за період діяльності Товариства з 01.01.2021 по 31.12.2021. 

Водночас, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», 



   2 

 

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 від 01.03.2022 № 335). 

Так, пунктом 1 Постанови від 01.03.2022 № 335 тимчасово, на період дії воєнного 

стану, зупинено проведення, зокрема позапланових виїзних перевірок. 

Рішення про відновлення проведення таких перевірок буде прийнято НКРЕКП 

протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні. 

 

Разом з тим, до НКРЕКП надійшов лист ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» від 

14.12.2022 № 5292/17, відповідно до якого актуальність у проведенні позапланової 

перевірки у 2022 році за 2021 рік з метою врахування коригувань у фінансовому плані 

відпала. Одночасно Товариство повідомило, що в даний час надзвичайно складно 

забезпечити проведення позапланової перевірки, оскільки на території області щодня 

запроваджуються вимушені заходи з обмеження споживання електричної енергії з метою 

дотримання доведеної величини потужності (внаслідок руйнації російською федерацією 

об’єктів електричних мереж. В Тернопільській області і в м. Тернопіль крім 

стабілізаційних, застосовуються і аварійні (екстрені) відключення. Є проблеми з 

інтернетом та мобільним зв’язком. З об’єктивних причин багато працівників працюють 

поки що дистанційно. 

З огляду на зазначене, ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» просить не проводити 

позапланову перевірку за 2021 рік відповідно до звернення Товариства від 01.02.2022  

№ 780/11, а провести перевірку діяльності за 2021-2022 роки у травні 2023 року, 

відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю на 2023 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23.11.2022 № 1550. 

 

З огляду на вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП, на підставі якої визнати такою, що втратила чинність, постанову 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 22 лютого 2022 року № 330.44 «Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю              

 

 

                          Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ  

 
 

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  

22 лютого 2022 року № 330.44  

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та  

з урахуванням листа ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» від 14 грудня 2022 року № 5292/17 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 22 лютого 2022 року № 330.44 «Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». 
 
 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
 


