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Про надання інформації 

 
Шановний пане Олеже! 

 

Міністерство енергетики розглянуло в межах визначених повноважень Ваш 
електронний запит від 10.11.2021, надісланий листом Державної служби 
статистики України від 12.11.2021 № 15.1.3-22/ПІ-21, про надання інформації 
щодо статистики викликів на клієнтський простір 104.ua та повідомляє. 

Відповідно до Положення про Міністерство енергетики України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507, 

Міненерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 
який забезпечує:  

формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, 
ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, 
нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі;  

формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань 
забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) та у сфері нагляду 
(контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання.  

Враховуючи зазначене та відповідно до наказу Міненерго від 01.11.2021 
№ 273 «Про затвердження Переліків державних підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України, 
господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики України здійснює 
функції з управління корпоративними правами держави, господарських 
структур, контроль за діяльністю яких здійснює Міністерство енергетики 
України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики 
України здійснює функції з управління корпоративними правами держави та є 
органом управління державним майном, відповідно до пункту 2 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 833-р «Деякі питання управління 
об’єктами державної власності», Міненерго не наділено повноваженнями 
здійснювати управління корпоративними правами держави суб’єктів 
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господарювання – регіональних підприємств газопостачання (в даному випадку, 
АТ «Чернігівгаз») та не може втручатися в їх господарську діяльність.   

До того ж, статтями 6 та 19 Господарського кодексу України забороняється 
незаконне втручання органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.  

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

Крім того, відповідно до вимог чинного законодавства суб’єкти 
господарювання самостійно планують основні напрямки своєї діяльності, 
визначають перспективи розвитку та шляхи реалізації своєї діяльності.  

З огляду на викладене, Міненерго не є розпорядником запитуваної 
інформації. 

 

 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра  Максим НЕМЧИНОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Яблочкіна   206 36 98 


