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Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 21.01.2022 № 116»  

(«Про накладення штрафу на ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 

державного регулювання») 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 

2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на 

підставі постанови НКРЕКП від 09 вересня 2021 року № 1523 «Про проведення планових 

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

комунальних послуг, у IV кварталі 2021 року» (із змінами внесеними постановою НКРЕКП 

від 10 листопада 2021 року № 2155) НЕРЕКП проведено планову перевірку дотримання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (код 

ЄДРПОУ 42399765) (далі – ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», Товариство) вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Ліцензійні 

умови з виробництва електричної енергії), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 

2157 року № 1467  (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період 

діяльності з 20 листопада 2019 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої складено 

Акт планової виїзної перевірки від 22 грудня 2021 року № 752, та прийнято постанову від 

21 січня 2022 року № 116 («Про накладення штрафу на ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» за 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та 

здійснення заходів державного регулювання») (далі – Постанова № 116). 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 Постанови № 116  ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» 

зобов’язано у термін до 01 квітня 2022 року привести господарську діяльність з 

виробництва електричної енергії у відповідність до вимог підпункту 4 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та надати до НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговану Відомість про місця та засоби 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії і завірені 

належним чином копії документів, що підтверджують відповідні зміни даних. 

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»  листом від 28.03.2022 № 126/1.2/1-396 (вх. НКРЕКП  

від 29.03.2022 № 4644/1-22) повідомило НКРЕКП, що  Товариство діє відповідно 

законодавства України як управитель майна ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та 

ТОВ «Енергія-Новий Розділ» за договорами управління, укладеними з Національним 

агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від 

корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) б/н від 19.11.2019, зареєстрованими в реєстрі 

за № 5181 та № 5180. Актами приймання-передачі Активів б/н від 27.11.2019 майно 

передано Товариству. 

https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-tov-naftogaz-teplo-za-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-
https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-tov-naftogaz-teplo-za-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-


 

 

Для впорядкування господарської діяльності та з метою уточнення переліку 

активів, переданих в управління, між Товариством та АРМА укладені додаткові договори 

№ 2 до договорів управління від 19.11.2019. Проте станом на 24.02.2022 акти приймання-

передачі до додаткових договорів № 2 між Товариством та АРМА не б ули укладені, що 

спричинило ситуацію, в якій Товариство не може в повній мірі виконати Постанову № 116. 

Враховуючи вищенаведене, а також введення Указом Президента України від  

24 лютого 2022 року № 64/2022  воєнного стану в Україні,  ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»   

зазначеним вище листом від 28.03.2022 № 126/1.2/1-396 звернулось до НКРЕКП з 

проханням перенести строк виконання зобов’язання, встановленого підпунктом 5 пункту 2 

Постанови № 116, протягом місяця після закінчення воєнного стану. 

Відповідно до пункту 10.8 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14 червня 2018 року № 428, ліцензіат має право письмово звернутись до НКРЕКП із заявою 

про продовження строку усунення порушень не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати 

закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із зазначенням у зверненні поважних 

причин. НКРЕКП може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень, 

якщо визнає такі причини поважними. 
 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого  

2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022  

та продовженого Указоми Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022, та з урахуванням листа ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»   

від 28.03.2022 № 126/1.2/1-396 (вх. НКРЕКП від 29.03.2022 № 4644/1-22)  

Департамент ліцензійного контролю пропонує: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 січня 2022 року № 116 «Про накладення 

штрафу на ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов 

з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» такі 

зміни: 

у підпункті 5 пункту 2 Постанови слова та цифри «до 01 квітня 2022 року» замінити 

словами «протягом місяця після припинення або скасування дії в Україні воєнного стану».  

  

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю     Я. Зеленюк 
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Членам НКРЕКП 

 

 

 

  

Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 21.01.2022 № 116»  

(«Про накладення штрафу на ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів 

державного регулювання») 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 

2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на 

підставі постанови НКРЕКП від 09 вересня 2021 року № 1523 «Про проведення планових 

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

комунальних послуг, у IV кварталі 2021 року» (із змінами внесеними постановою НКРЕКП 

від 10 листопада 2021 року № 2155) НЕРЕКП проведено планову перевірку дотримання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (код 

ЄДРПОУ 42399765) (далі – ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», Товариство) вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Ліцензійні 

умови з виробництва електричної енергії), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 

2157 року № 1467  (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період 

діяльності з 20 листопада 2019 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої складено 

Акт планової виїзної перевірки від 22 грудня 2021 року № 752, та прийнято постанову від 

21 січня 2022 року № 116 («Про накладення штрафу на ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» за 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та 

здійснення заходів державного регулювання») (далі – Постанова № 116). 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 Постанови № 116  ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» 

зобов’язано у термін до 01 квітня 2021 року привести господарську діяльність з 

виробництва електричної енергії у відповідність до вимог підпункту 4 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та надати до НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговану Відомість про місця та засоби 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії і завірені 

належним чином копії документів, що підтверджують відповідні зміни даних. 

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»  листом від 28.03.2022 № 126/1.2/1-396 (вх. НКРЕКП  

від 29.03.2022 № 4644/1-22) повідомило НКРЕКП, що  Товариство діє відповідно 

законодавства України як управитель майна ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та 

ТОВ «Енергія-Новий Розділ» за договорами управління, укладеними з Національним 

агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від 

корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) б/н від 19.11.2019, зареєстрованими в реєстрі 

за № 5181 та № 5180. Актами приймання-передачі Активів б/н від 27.11.2019 майно 

передано Товариству. 

https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-tov-naftogaz-teplo-za-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-
https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-tov-naftogaz-teplo-za-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-


 

 

Для впорядкування господарської діяльності та з метою уточнення переліку 

активів, переданих в управління, між Товариством та АРМА укладені додаткові договори 

№ 2 до договорів управління від 19.11.2019. Проте станом на 24.02.2022 акти приймання-

передачі до додаткових договорів № 2 між Товариством та АРМА не б ули укладені, що 

спричинило ситуацію, в якій Товариство не може в повній мірі виконати Постанову № 116. 

Враховуючи вищенаведене, а також введення Указом Президента України від  

24 лютого 2022 року № 64/2022  воєнного стану в Україні,  ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»   

зазначеним вище листом від 28.03.2022 № 126/1.2/1-396 звернулось до НКРЕКП з 

проханням перенести строк виконання зобов’язання, встановленого підпунктом 5 пункту 2 

Постанови № 116, протягом місяця після закінчення воєнного стану. 

Відповідно до пункту 10.8 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14 червня 2018 року № 428, ліцензіат має право письмово звернутись до НКРЕКП із заявою 

про продовження строку усунення порушень не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати 

закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із зазначенням у зверненні поважних 

причин. НКРЕКП може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень, 

якщо визнає такі причини поважними. 
 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого  

2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022  

та продовженого Указоми Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022, та з урахуванням листа ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»   

від 28.03.2022 № 126/1.2/1-396 (вх. НКРЕКП від 29.03.2022 № 4644/1-22)  

Департамент ліцензійного контролю пропонує: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 січня 2022 року № 116 «Про накладення 

штрафу на ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов 

з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» такі 

зміни: 

у підпункті 5 пункту 2 Постанови слова та цифри «до 01 квітня 2022 року» замінити 

словами «протягом місяця після припинення або скасування дії в Україні воєнного стану».  

  

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю     Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 21 січня 2022 року № 116 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року 

№ 428, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого  

2022 року № 64/2022 та продовженого Указами Президента України від 

14 березня 2022 року № 133/2022 та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, 

ураховуючи лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАФТОГАЗ ТЕПЛО» від 28 березня 2022 року № 126/1.2/1-396, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

У підпункті 5 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 січня 2022 року № 116 

«Про накладення штрафу на ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 

та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення 

заходів державного регулювання» слова та цифри «до 01 квітня 2022 року» 

замінити словами «протягом місяця після припинення або скасування дії в 

Україні воєнного стану». 

 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


