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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

виїзної перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО» 

 

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 виїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП 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. 

До НКРЕКП надійшло звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (далі – ТОВ 

«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», Товариство) від 23.12.2022 № 02-9-1/16922 (вх НКРЕКП 

від 02.01.2023 № 57/1-23), яким повідомлено НКРЕКП, що під час розгляду заяв-

повідомлень індивідуальних побутових споживачів про встановлення генеруючої 

установки, ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» здійснювало запити до адміністратора 

комерційного обліку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК 

«УКРЕНЕРГО», АКО) з метою перевірки згідно з реєстром точок комерційного обліку 

щодо не перевищення потужності генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) 

домогосподарства(-ств), членом якого(их) є побутовий споживач, понад встановлену 

потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом. 

Однак, за результатами розгляду запитів Товариства, НЕК «УКРЕНЕРГО» 

надавало відмову у наданні запитуваної інформації, з підстав відсутності 

повних/відповідних даних у Датахаб по площадкам комерційного обліку. 

Відповідно до пункту 11.3.5 глави 11.3 розділу XI Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ)  

постачальник універсальних послуг під час розгляду заяви-повідомлення 

індивідуального побутового споживача про встановлення генеруючої установки 

зобов'язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в доданих документах, а також 

зробити запит до адміністратора комерційного обліку (який визначений частиною 

першою статті 53 Закону України «Про ринок електричної енергії») у порядку, 

визначеному адміністратором комерційного обліку, з метою перевірки згідно з реєстром 

точок комерційного обліку щодо неперевищення потужності генеруючої(-их) 

установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-ств), членом якого(их) є зазначений 
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побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії 

генеруючої установки, визначену законом. 

Для отримання інформації від адміністратора комерційного обліку (оператора 

системи передачі) щодо сумарної потужності генеруючих установок членів приватного 

домогосподарства на території України постачальник універсальних послуг формує 

запит із зазначенням ІПН (РНОКПП) усіх членів приватного домогосподарства. 

За відсутності зауважень постачальник універсальних послуг реєструє заяву-

повідомлення протягом 3 робочих днів від дати отримання звернення щодо розгляду 

заяви-повідомлення. 

У разі ненадання індивідуальним побутовим споживачем повної інформації та/або 

всіх документів, передбачених цими Правилами, або виявлення перевищення величини 

встановленої потужності генеруючих установок, постачальник універсальних послуг 

протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення 

надає такому споживачу повідомлення про необхідність усунення недоліків протягом 

10 робочих днів. 

У разі усунення недоліків, про які було повідомлено побутового споживача, 

протягом 10 робочих днів постачальник універсальних послуг реєструє заяву-

повідомлення в день отримання документів, які підтверджують усунення недоліків. 

У разі неусунення побутовим споживачем виявлених недоліків після спливу 10-

денного строку постачальник універсальних послуг відмовляє в реєстрації заяви-

повідомлення, про що повідомляє побутового споживача. 

Пунктом 1 частини третьої статті 33 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» встановлено обов’язок оператора системи передачі дотримуватися ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

Частиною першою  статті 53 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

встановлено, що функції адміністратора комерційного обліку покладаються на 

оператора системи передачі. 

Пунктами 4 та 5 частини другої статті 53 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» передбачено, що адміністратор комерційного обліку на ринку електричної 

енергії відповідно до правил ринку, кодексу комерційного обліку та інших нормативно-

правових актів надає дані комерційного обліку електричної енергії адміністратору 

розрахунків та іншим учасникам ринку та створює та управляє базами даних 

комерційного обліку електричної енергії, а також централізованими реєстрами 

постачальників послуг комерційного обліку, точок комерційного обліку та 

автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік електричної енергії. 

Підпунктом 14 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з передачі електричної, затверджених постановою НКРЕКП від 09.11.2017 

№ 1388 енергії (далі – Ліцензійні умови з передачі електричної енергії) встановлено 

обов’язок ліцензіата здійснювати функції адміністратора комерційного обліку. 

Підпунктом 3 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії 

встановлено обов’язок ліцензіата зареєструватися в адміністратора комерційного обліку 

в якості постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії, забезпечити та 

здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного 

обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-

правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії. 

Пунктом 12.4.1 глави 12.4 розділу XII Кодексу комерційного обліку електричної 

енергії, затвердженого Постановою НКРЕКІЇ від 14.03.2018 р № 311 (далі – ККО) 
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встановлено, що АКО до 01 січня 2022 року має забезпечити функціонування 

центральної інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб та ведення 

централізованого реєстру ТКО на ринку електричної енергії, адміністрування процесів 

зміни електропостачальника та припинення електропостачання, а також централізоване 

керування та інформаційний обмін даними комерційного обліку для здійснення 

розрахунків на ринку електричної енергії. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до абзацу десятого 

частини 7 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, Регулятор має право перевіряти такі порушення із подальшим 

застосуванням до суб'єкта господарювання відповідальності, передбаченої 

законодавством. 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

НЕК «УКРЕНЕРГО», на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку відповідно до 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, а саме 

дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) вимог пункту 

1 частини третьої статті 33 та пунктів 4 та 5 частини другої статті 53 Закону України «Про 

ринок електричної енергії», підпункту 14 пункту 2.3  та підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних 

умов з передачі електричної енергії, пункту 12.4.1 глави 12.4 розділу XII ККО. 

 

 

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 НЕК «УКРЕНЕРГО» 

 

 

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 «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00100227) у частині питань, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 


