
  

Департамент ліцензійного  контролю 

«12» квітня 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про розстрочення сплати штрафу, 

накладеного на ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» постановою НКРЕКП                     

від 02.07.2019 № 1330  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 02 липня 2019 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за 

результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики, 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, 

нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, від 18 червня 2019 року 

№ 217, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю 

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

комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 

30 листопада 2018 року № 1584, було прийнято постанову від 02 липня 2019 року     

№ 1330 «Про накладення штрафу на ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного 

газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 1330), 

якою накладено штраф у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16 лютого 

2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови). 

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», суб’єкти господарювання, на яких накладено штраф, зобов’язані сплатити 

його у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу, крім 

випадків, встановлених частиною п’ятою статті 13 цього Закону. 

За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі  

1,5 відсотка суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, 

накладеного відповідним рішенням Регулятора. 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 22 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та пункту 10.6 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, за заявою суб’єкта господарювання, на 

якого накладено штраф, Регулятор своїм рішенням має право відстрочити або 

розстрочити сплату накладеного ним штрафу.  

У зв’язку з неоплатою штрафу, зазначеного у Постанові № 1330 була 

нарахована пеня у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень.  
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При цьому, у провадженні  Житомирського окружного адміністративного суду 

перебуває справа №240/11473/19 за позовом НКРЕКП до 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», про стягнення штрафу у розмірі 850 000 грн 00 коп., 

накладеного Постановою №1330, та пені у розмірі 850 000 грн 00 коп. 

Листом від 25 січня 2022 року № 15/2 ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»                 

(вх. № 2194/1-22 від 02.02.2022)  звернулось до НКРЕКП із заявою про розстрочення 

сплати штрафу, накладеного Постановою № 1330 у сумі 850 000 (вісімсот п’ятдесят 

тисяч) гривень рівними частками на тридцять місяців, у зв’язку з низьким рівнем 

щомісячних надходжень за послуги розподілу природного газу, високим рівнем ціни 

на придбання природного газу для виробничо-технологічних потреб та незначним 

обсягом розподілу природного газу. 

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти Постанову, якою: 

Розстрочити сплату штрафу у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) 

гривень, накладеного постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 липня 2019 року 

№ 1330 «Про накладення штрафу на ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного 

газу та здійснення заходів державного регулювання» на 30 (тридцять) місяців 

відповідно до графіка: 

до 12 травня 2022 року      – 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 червня 2022 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч)  гривень; 

до 12 липня 2022 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 серпня 2022 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 вересня 2022 року    – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 жовтня 2022 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 листопада 2022 року – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 грудня 2022 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 січня 2023 року        – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 лютого 2023 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 березня 2023 року    – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 квітня 2023 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 травня 2023 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 червня 2023 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч)  гривень; 

до 12 липня 2023 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 серпня 2023 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 вересня 2023 року    – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 жовтня 2023 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 листопада 2023 року – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 грудня 2023 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 січня 2024 року          – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 лютого 2024 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 березня 2024 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 квітня 2024 року        – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 травня 2024 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 червня 2024 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч)  гривень; 

до 12 липня 2024 року        – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 



3 

 

до 12 серпня 2024 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 вересня 2024 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 жовтня 2024 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень. 

 

 

 
 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                       Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
      
___________________                                      Київ                                       № _______________ 

 

 

Про розстрочення сплати 

штрафу, накладеного на  

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» 

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», пункту 10.6  глави 10 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 

2018 року № 428, ураховуючи лист ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВГАЗ» від 25 січня 2022 року № 15/2, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Розстрочити сплату штрафу в розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) 

гривень, накладеного на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОРОСТИШІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 20413052) відповідно до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 02 липня 2019 року № 1330  «Про накладення штрафу 

на ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів 

державного регулювання», на тридцять місяців відповідно до графіка: 
до 12 травня 2022 року      – 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 червня 2022 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч)  гривень; 

до 12 липня 2022 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 серпня 2022 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 
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до 12 вересня 2022 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 жовтня 2022 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 листопада 2022 року – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 грудня 2022 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 січня 2023 року         – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 лютого 2023 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 березня 2023 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 квітня 2023 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 травня 2023 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 червня 2023 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч)  гривень; 

до 12 липня 2023 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 серпня 2023 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 вересня 2023 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 жовтня 2023 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 листопада 2023 року – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 грудня 2023 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 січня 2024 року          – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 лютого 2024 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 березня 2024 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 квітня 2024 року        – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 травня 2024 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 червня 2024 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч)  гривень; 

до 12 липня 2024 року        – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 серпня 2024 року       – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 вересня 2024 року     – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень; 

до 12 жовтня 2024 року      – 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень. 

 

 

 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 


