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Обґрунтування 

до проєктів постанов НКРЕКП  

«Про проведення позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», «Про проведення позапланової невиїзної перевірки 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК», «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ТОВ «ООЕК», «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»  

 

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про 

НКРЕКП) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), здійснює державний 

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність, 

зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідній сфері та ліцензійних 

умов шляхом проведення, зокрема, позапланових невиїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону про НКРЕКП підставою 

для проведення позапланової невиїзної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної 

або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить 

діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, її законних прав та надання 

документів (копій документів), що підтверджують таке порушення. 

До НКРЕКП надійшли листи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК 

«УКРЕНЕРГО», ОСП) від 01.07.2022 № 01/27102 та від 28.07.2022 № 01/31754 щодо 

заборгованості постачальників універсальних послуг на ринку електричної енергії. 

Відповідно до частини першої статті 75 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон) розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на 

ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі 

відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами 

ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. 

Пунктом 1 частини другої статті 57 Закону встановлено, що електропостачальник 

зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 57 Закону електропостачальник 

зобов’язаний укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів. 

Крім цього, підпунктом 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання 

електричної енергії), встановлено, що при провадженні ліцензованої діяльності 
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ліцензіат повинен укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів. 

Відповідно до вимог підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії, ліцензіат повинен сплачувати своєчасно та в повному обсязі за 

електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються 

на ринку електричної енергії. 

 

З огляду на вище викладене, дії ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ», ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ «КИЇВСЬКА 

ОБЛАСНА ЕК», ТОВ «ООЕК», ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» можуть 

свідчити про порушення ліцензіатами вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, зокрема частини першої статті 75, пунктів 1 

та 2 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії», 

підпунктів 13 та 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії. 

 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанови НКРЕКП, на підставі яких провести позапланові невиїзні перевірки в частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих заходів, а саме 

дотримання:  

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 42082379),  

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 41916045),  

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» (код ЄДРПОУ 42094646),  

ТОВ «ООЕК» (код ЄДРПОУ 42114410),  

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 42086719). 

 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії. 

 

 

 

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  

невиїзної перевірки ТОВ 

«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої 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» та з урахуванням 

листів НЕК «УКРЕНЕРГО» від 01 липня 2022 року № 01/27102 та від 28 липня 

2022 року № 01/31754 Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код 

ЄДРПОУ 42082379) 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  

невиїзної перевірки ТОВ 

«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої 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» та з урахуванням 

листів НЕК «УКРЕНЕРГО» від 01 липня 2022 року № 01/27102 та від 28 липня 

2022 року № 01/31754 Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 

41916045) 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  

невиїзної перевірки ТОВ 

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої 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» та з урахуванням 

листів НЕК «УКРЕНЕРГО» від 01 липня 2022 року № 01/27102 та від 28 липня 

2022 року № 01/31754 Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42094646) 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  

невиїзної перевірки ТОВ «ООЕК» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої 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» та з урахуванням 

листів НЕК «УКРЕНЕРГО» від 01 липня 2022 року № 01/27102 та від 28 липня 

2022 року № 01/31754 Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42114410) 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  

невиїзної перевірки ТОВ 

«ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої 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» та з урахуванням 

листів НЕК «УКРЕНЕРГО» від 01 липня 2022 року № 01/27102 та від 28 липня 

2022 року № 01/31754 Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 

42086719) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 


