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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 10 листопада 2022 року № 1431» 

 

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про 

НКРЕКП) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), здійснює державний 

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність, 

зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідній сфері та ліцензійних 

умов шляхом проведення, зокрема, позапланових невиїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону про НКРЕКП підставою 

для проведення позапланової невиїзної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної 

або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить 

діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, її законних прав та надання 

документів (копій документів), що підтверджують таке порушення. 

 

До НКРЕКП надійшов лист ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК 

«УКРЕНЕРГО») від 19.10.2022 № 01/46212 щодо відмови користувачів системи 

передачі, у тому числі ТОВ «СМАРТ ГРІД УКРАЇНА» в приведенні договорів про 

надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у 

відповідність до постанови НКРЕКП від 07.02.2020 № 360 «Про затвердження змін до 

Кодексу системи передачі». 
 

Разом з тим, до НКРЕКП надійшов лист ТОВ «СМАРТ ГРІД УКРАЇНА» від 

21.12.2022 № 197-12 (із додатками до нього), яким ТОВ «СМАРТ ГРІД УКРАЇНА» 

повідомлено НКРЕКП про те, що укладений договір про надання послуг диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління № 0678-03024 від 28.12.2021, додаткову угоду від 

21.11.2022, та додаткову угоду від 15.12.2022, приведено у відповідність до постанови 

НКРЕКП від 07.02.2020 № 360 «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі»,  

а також надано лист НЕК «УКРЕНЕРГО» від 28.11.2022 № 01/52565, яким підтверджено, 

що Договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 30.05.2019 № 0678-02024 

та договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

від 28.12.2021 № 0678-03024 додатковими угодами від 21.11.2022 приведено у відповідність 

до постанови НКРЕКП від 07.02.2020 № 360 «Про затвердження Змін до Кодексу системи 

передачі». 
 

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 
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комунальних послуг, від 10 листопада 2022 року № 1431 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ТОВ «СМАРТ ГРІД УКРАЇНА». 

 

 

 

 

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  

10 листопада 2022 року № 1431   

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та  

з урахуванням листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМАРТ ГРІД УКРАЇНА» від 21 грудня 2022 року № 197-12 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 10 листопада 2022 року № 1431 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ТОВ «СМАРТ ГРІД УКРАЇНА». 
 
 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
 


