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Дочірнє підприємство електричних  

мереж приватного акціонерного  

товариства “Атомсервіс” 

 

НАКАЗ 

від 04.08.2022р. №96/06-2 

 

Про затвердження  

Програми відповідності 

в новій редакції 

 

У зв’язку з внесенням змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" та   

Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності 

оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з 

питань відповідності стосовно здійснення діяльності із зберігання енергії на ринку 

електричної енергії 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Програму відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» в новій редакції 

(надалі – Програма відповідності) (додається) і подати її на погодження НКРЕКП.  

 

2. Припинити здійснення діяльності з постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом і в подальшому не здійснювати діяльність з виробництва, передачі, 

постачання електричної енергії та трейдерську діяльність, та/або зберігання енергії на 

ринку електричної енергії України.  

 

3. Заборонити працівникам підприємства, які обіймають наступні посади: 

Директор 

Головний інженер  

Заступник головного інженера  

Головний бухгалтер 

Заступник директора по загальним питанням 

Заступник директора з фінансових та економічних питань 
Заступник директора з комерційного обліку, балансів і розрахунків електричної енергії 

Уповноважена особа з питань відповідності 

Начальник служби ліній (СЛ) 

Начальник служби підстанцій (СП) 

Начальник служби охорони і господарського обслуговування (СОіГО) 

Начальник служби з комерційного обліку (СКО) 

Начальник оперативно-диспетчерської служби (ОДС) 

Начальник електротехнічної лабораторії (ЕТЛ) 

Начальник планово-економічного відділу (ПЕВ) 

Начальник виробничо-технічного відділу (ВТВ) 

Начальник інформаційно-консультаційного центра (ІКЦ) 

Начальник відділу балансів і розрахунків електричної енергії (ВБіРЕЕ) 

обіймати посади в органах управління суб’єктів господарювання, що здійснюють 

діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, 
та в органах управління ПрАТ «Атомсервіс»; 

отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб’єктів господарювання, що 

здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або 

зберігання енергії та від ПрАТ «Атомсервіс». 

https://ips.ligazakon.net/document/view/gk51722?ed=2022_07_12&an=104
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk51722?ed=2022_07_12&an=104
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk51722?ed=2022_07_12&an=104
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk51722?ed=2022_07_12&an=104


2 

 

4. Працівникам підприємства, які обіймають посади, вказані в п.4 цього наказу,  

діяти та приймати рішення щодо діяльності з розподілу електроенергії самостійно та 

незалежно від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють 

діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання 
енергії ДП «Енергозбут» та ПрАТ «Атомсервіс». 

 

5. У випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від посадових осіб та 

працівників суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють 

діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання 
енергії, ДП «Енергозбут» та ПрАТ «Атомсервіс» зобов’язати працівників  повідомляти 

директора та уповноважену особу з питань відповідності в письмовій формі. 

Повідомлення необхідно підписати і зареєструвати  в журналі вхідної документації. 

  

6. Уповноваженій особі з питань відповідності упродовж двох тижнів ознайомити  

персонал Оператора з новою редакцією Програми відповідності. 

 

7.   Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

  

 

 

Директор                                                                                 Олександр ДРОБОТ 
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