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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 29 грудня 2021 року № 3009» 

  

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні 01 грудня 

2021 року, яке проводилось у формі відкритого слухання, постановою № 2428 

«Про накладення штрафу на ТОВ «ЙЕ Енергія» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської 

діяльності)», накладено штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) 

гривень на ТОВ «ЙЕ Енергія» за недотримання та порушення вимог нормативно-

правових актів. 

ТОВ «ЙЕ Енергія» листом від 14 грудня 2021 року № 167-сл-1722-1221 

звернулося до НКРЕКП з проханням відстрочити термін сплати штрафу, 

враховуючи, що Товариство не має можливості забезпечити вчасну сплату 

штрафу в зв’язку із скрутним фінансовим становищем, низькою дисципліною 

розрахунків контрагентів, та повідомило, що після завершення опалювального 

періоду  2021-2022 р. р. фінансове становище Товариства стабілізується, що дасть 

можливість здійснити сплату штрафу у повному обсязі 

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 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, та на підставі заяви 

ТОВ «ЙЕ Енергія» НКРЕКП прийнято постанову від 29 грудня 2021 року № 3009 

«Про відстрочення сплати штрафу, накладеного на ТОВ «ЙЕ Енергія», якою 

відстрочено сплату штрафу до 01 травня 2022 року. 

Указом Президента України № 64/2022 введено в Україні воєнний стан із 

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який продовжено 

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 з 05 години 30 

хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. 

Листом від 25 березня 2022 року № 167-сл-1137-0322 ТОВ «ЙЕ Енергія», 

розуміючи, що не зможе забезпечити вчасну сплату штрафу визначеного 

Постановою від 01.12.2021 № 2428 (з урахуванням Постанови НКРЕКП від 

29 грудня 2021 р. № 3009), звернулося до НКРЕКП з проханням відстрочити 

термін сплати штрафу гривень до 30 числа третього місяця, що настає після 
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визначення дати припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в 

Україні. 

При цьому, ТОВ «ЙЕ Енергія» повідомило НКРЕКП, що навіть за умови дії 

воєнного стану здійснює закупівлю природного газу та електроенергії у повному 

обсязі для забезпечення потреб клієнтів, бере активну участь у захисті країни від 

агресора, допомагає бійцям територіальної оборони, Збройним Силам України та 

надає гуманітарну допомогу. Водночас, платіжна дисципліна клієнтів є низькою, 

що ускладнює закупівлю енергоресурсів для постачання, вчасну сплату податків, 

інших зборів та платежів. Товариство розуміє, з якими складнощами наразі 

стикаються контрагенти та сприяє стабільному безперервному газопостачанню, 

адже працює на перемогу та зосереджує всі зусилля для продовження виконання 

своїх обов’язків. 

З метою підтримки діяльності ТОВ «ЙЕ Енергія» на ринках електричної 

енергії та природного газу в умовах воєнного стану, а також враховуючи 

інформацію ТОВ «ЙЕ Енергія» про не спроможність своєчасної оплати 

відстроченого штрафу, Департамент ліцензійного контролю пропонує внести 

зміни до постанови НКРЕКП від 29 грудня 2021 року № 3009 «Про відстрочення 

сплати штрафу, накладеного на ТОВ «ЙЕ Енергія» надавши відстрочення сплати 

зазначеним Товариством штрафу до 30 числа третього місяця, що настає після 

визначення дати припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в 

Україні. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                       Я. Зеленюк 



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      
___________________                                                                              № _______________ 

Київ 

 
 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 29 грудня 2021 року № 3009 

 

 

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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЙЕ Енергія» від 25 березня 2022 року  

№ 167-сл-1137-0322, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

У постановляючій частині постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

29 грудня 2021 року № 3009 «Про відстрочення сплати штрафу, накладеного на 

ТОВ «ЙЕ Енергія» цифри та слова «до 01 травня 2022 року» замінити цифрами 

та словами «до 30 числа третього місяця, що настає після визначення дати 

припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні». 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 


