
Департамент ліцензійного контролю 

 «   07   »     червня       2022 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» 

порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з 

постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 
 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року  

№ 2222 та посвідчення на проведення планової перевірки від 21 січня 2022 року № 83, проведено 

планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРДЖІКС» (код ЄДРПОУ 42069164) (далі – ТОВ «ЕНЕРДЖІКС», Товариство, Ліцензіат) вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного 

газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) за 

період діяльності з 11 липня 2018 року по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 

08 лютого 2022 року № 96 (далі – Акт перевірки). Актом перевірки зафіксовано наступні порушення 

Ліцензійних умов: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання 

природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-

правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме: 

1.1 

абзацу другого пункту 7 Порядку 

розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06  квітня 2017 року 

№ 491, у частині обов’язку Ліцензіата подавати 

до структурних підрозділів НКРЕКП на 

територіях звіт про сплату внеску на 

регулювання не пізніше другого робочого дня 

після встановленого строку сплати, за формою 

згідно з додатком 2 

Товариством подано до Управління НКРЕКП у 

м. Києві та Київській області форму № 20-НКРЕКП 

за ІІ-ІV квартали 2020 року,  

за І-ІV квартали 2021 року з недотримання терміну 

подання від 1 до 7 робочих днів, та взагалі не 

подана звітність за ІІІ квартал 2018 року 

(стор. 14 Акта). 

Товариство надало до Управління НКРЕКП у 

м. Києві та Київській області форму № 20-НКРЕКП 

за ІІІ квартал 2018 року (вх. Управління НКРЕКП у 

м. Києві та Київській області від 16 лютого  

2022 року). 

1.2 

пункту 2 постанови НКРЕКП  

від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання 

фінансової звітності суб’єктами господарювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг до 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», у частині обов’язку 

ліцензіатів подавати до НКРЕКП фінансову 

звітність  виключно в електронному вигляді у 

форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи 

ліцензіата та/або кваліфікованої електронної 

печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги» на адресу 

finstatement@nerc.gov.ua 

Товариство надало копії листів, відповідно до 

яких ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» подало до  НКРЕКП 

скорочену за показниками фінансову звітність за І, ІІ 

та ІІІ квартали 2021 року у паперовому вигляді 

(стор. 15 Акта). 

 

2 

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині повідомлення 

НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у 

документах, що мають додаватися до заяви 

Протягом періоду, що перевірявся, відбулась 

зміна банківського рахунку, зазначеного 

Товариством в заяві про отримання ліцензії з 

постачання природного газу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua


про отримання ліцензії, протягом одного 

місяця з дня їх змін 

 

Разом з тим, відповідно до бази документообігу 

НКРЕКП, ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» не повідомляло 

НКРЕКП про вищезазначені зміни 

(стор. 6 Акта). 

3 

порушення підпункту 19 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов у частині подання до 

НКРЕКП річної фінансової звітності у 

встановленому законодавством порядку, а 

починаючи зі звітності за 2020 рік − обов’язку 

ліцензіатів подавати до НКРЕКП фінансову 

звітність  виключно в електронному вигляді у 

форматі Excel з КЕП на адресу 

finstatement@nerc.gov.ua. 

ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» подавало копії скороченої 

за показниками річної фінансової звітності  

за 2018 та 2019 роки із перевищенням термінів: 

до НКРЕКП за 2018 рік – на 28 днів,  

за 2019 рік – на 47 днів, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області за 2019 рік – на 50 днів. 

Водночас, Товариством не подано: 

до НКРЕКП річну фінансову звітність в 

електронному вигляді з накладенням КЕП за 2020 рік, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області копію річної фінансової звітності  

за 2018 рік. 

Під час перевірки Товариство надало копію 

листа, відповідно до якого ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» 

подало до НКРЕКП скорочену за показниками 

фінансову звітність за 2020 рік 

(стор. 10 Акта). 

Товариство надало 08 лютого 2022 року до 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області копію річної фінансової звітності за 2018 

рік. 

4 

підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині виконання рішення НКРЕКП 

у строки, встановлені відповідним рішенням 

та/або законодавством 

ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» листом від 30.12.2021 

надало до НКРЕКП Інформацію про підтвердження 

відсутності здійснення контролю за діяльністю 

суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у 

статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», резидентами держав, що здійснюють 

збройну агресію проти України у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону 

України» (Додаток 3 до Ліцензійних умов) та 

Відомості про доступність будівель та приміщень для 

прийому та обслуговуванню споживачів для людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

(Додаток 4 до Ліцензійних умов). 

Товариство подало до НКРЕКП Додатки 3 та 4 

до Ліцензійних умов з порушенням терміну  

на 166 днів 

(стор. 13 Акта). 

5 

підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов щодо дотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП, а саме, пункту 4.9 

глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 

(далі – Мінімальні стандарти та вимоги), в 

частині направлення інформації, визначеної у 

пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, 

постачальником до НКРЕКП поштою на 

паперових носіях та в електронному вигляді, 

Інформація щодо показників комерційної 

якості надання послуг постачальників природного 

газу (Додаток 10 до Мінімальних стандартів та 

вимог); перелік джерел інформації щодо 

комерційної якості надання послуг постачальника 

природного газу (Додаток 11 до Мінімальних 

стандартів та вимог); реєстр письмових звернень 

споживачів постачальників природного газу 

(Додаток 12 до Мінімальних стандартів та 

вимог); реєстр надання послуг постачальників 

природного газу (Додаток 14 до Мінімальних 

стандартів та вимог) та інформація щодо 

дотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів при наданні 

mailto:finstatement@nerc.gov.ua


а також до її територіальних органів за 

місцезнаходженням постачальника 

послуг постачання природного газу та сум 

виплачених компенсацій за недотримання цих 

стандартів та вимог (Додаток 16 до Мінімальних 

стандартів та вимог) не надходили до НКРЕКП 

та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області 

Товариство надало до НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області 

інформацію щодо показників комерційної якості 

надання послуг постачальників природного газу 

листами від 07 лютого 2022 року: 

Додаток 10 за ІІІ−ІV квартали 2018 року, за 

І−ІV квартали 2019 року, за І−ІV квартали  

2020 року за І−ІІІ квартали 2021 року; 

Додаток 12 за липень 2018 року −  

листопад 2021 року; 

Додаток 14 за липень 2018 року −  

грудень 2021 року; 

Додаток 11 за 2018 −2020 роки; 

Додаток 16 за 2018 −2021 роки. 

 

(стор. 13 Акта). 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: 

1. Застерегти ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та 

Ліцензійних умов. 

 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІКС» забезпечити у строк до 07 липня 2022 року: 

повідомлення про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про 

отримання ліцензії; 

подання фінансової звітності в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису за 2020 рік та І, ІІ та ІІІ квартали 2021 року. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 



   

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про застереження щодо недопущення 

надалі ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» порушень 

вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного 

газу та здійснення заходів державного 

регулювання 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 червня 

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, 

складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з 

постачання природного газу, від 08 лютого 2022 року № 96, відповідно до  

Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,  

на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року 

№ 2222 та посвідчення на проведення планової перевірки від 21 січня  

2022 року № 83, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІКС» (далі  – ТОВ «ЕНЕРДЖІКС»)  

(код ЄДРПОУ 42069164) порушило Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені 

постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні 

умови), а саме: 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської 

діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил 

постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та 

нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме: 



2 

 

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06  квітня 

2017 року № 491, у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на 

територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з 

додатком 2, 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у 

частині подання до НКРЕКП фінансової звітності виключно в електронному 

вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної 

печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі 

послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення 

НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають 

додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх 

настання; 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до 

НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством 

порядку; 

підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або 

законодавством; 

підпункт 25 пункту 2.2  глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених НКРЕКП. 
 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРДЖІКС» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та 

Ліцензійних умов. 
 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої 

статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах 

здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІКС» забезпечити у строк 

до 07 липня 2022 року: 

повідомлення про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають 

додаватися до заяви про отримання ліцензії; 

подання фінансової звітності в електронному вигляді у форматі Excel з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису за 2020 рік та І, ІІ та ІІІ 

квартали 2021 року. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський  
 


