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Обґрунтування до проєктів постанов НКРЕКП  

 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 
 

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 надійшли численні звернення споживачів, 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; 

недотримання операторами систем розподілу графіків аварійних відключень та 

неналежного інформування, які містять, зокрема, скарги щодо надання операторами 

телефонних «гарячих ліній» некомпетентних відповідей, а також заяви про порушення 

прав та інтересів споживачів на отримання достовірної інформації. 
 

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.  

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 та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.  

Відповідно до пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу X Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс) при 
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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 встановлено, що 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 ліцензіат зобов’язаний 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. 

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. 

 

Так, зазначена у зверненнях споживачів інформація вказує на недотримання 

певними операторами систем розподілу частини першої статті 22 та 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, 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 
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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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

гр. Кондратьєва І. В. від 01.02.2023 (вх. НКРЕКП від 01.02.2023 № К-4696/23), 
 

щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 

колективного звернення мешканців житлових будинків м. Ізяслав, вул. Шевченка, 

мікрорайон БОСи (вх. НКРЕКП від 30.01.2023 № КО-4402/23), 

гр. Сивак Л. П. від 01.02.2023 (вх. НКРЕКП від 01.02.2023 № С-4706/23). 
 

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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130760), 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22767506). 

 
 

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 «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 

«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 

 


