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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної
перевірки дотримання АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії
Відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» підставою для проведення
позапланової перевірки є обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи
про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі
(особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи
інтереси, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у
відповідній частині.
До НКРЕКП звернувся гр. Кушнір О. В. (в інтересах
гр. Палашевської О. В.) від 07.05.2019 б/н (вх. НКРЕКП від 07.05.2019 № ЗВГ7156/19) щодо відмови АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
(далі – АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», ліцензіат) у приєднанні об’єкта за адресою:
бул. Золотий берег, 37/33, смт Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеська
область до електричних мереж, що містить ознаки порушення ліцензіатом вимог
пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року
№ 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), у частині
здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про
електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок
електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, зокрема підпункту 4.1.2 пункту 4.1
розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 310.
Керуючись пунктом 4 частини дев’ятої та частиною десятою статті 19
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», НКРЕКП
листами від 17.05.2019 № 5403/14/7-19 та від 23.07.2019 №7734/14/7-19 було
направлено звернення до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування
Державної регуляторної служби України з метою отримання погодження на
проведення позапланової перевірки АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
00131713) Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, у частині питань,
необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.
Листом від 22.08.2019 № 6831/0/20-19 (вх. НКРЕКП від 23.08.2019
№ 17620/1-19) на підставі рішень Експертно-апеляційної ради з питань
ліцензування Державна регуляторна служба України погодила проведення
позапланової перевірки дотримання АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» вимог
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.
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З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»,
на
підставі
якої
провести
позапланову
перевірку
дотримання
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131713) вимог пункту 2.2
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної
енергії у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу.
Директор
Департаменту ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

-

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
№ _______________

___________________
Київ

Про проведення позапланової
виїзної перевірки дотримання
АТ
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії
Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності», ураховуючи лист Державної регуляторної служби України
від 22 серпня 2019 року № 6831/0/20-19, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Провести позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131713) вимог
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року
№ 932, у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу.
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

