
№ 53-14.1.4/22 від 20.04.2022 

Департамент ліцензійного Голові НКРЕКП 

контролю Членам НКРЕКП 

«__»___________ 2022 рік 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 лютого 2022 року № 330.32» 

(«Про відстрочення сплати штрафу, накладеного на 

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»)  
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 січня 2022 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 

24 грудня 2021 року № 757, проведеної на підставі 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, постанов НКРЕКП від 09 вересня 2021 року № 1523 

«Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІV кварталі 2021 року», від 

10 грудня 2021 року № 2570 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 

27 жовтня 2021 року № 662, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 42225136) порушено 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року 

№ 308 (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року), та за результатами розгляду 

прийнято постанову від 18 січня 2022 року № 87 «Про накладення штрафу на 

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва 

теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова 

№ 87). 

Ураховуючи заяву ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» від 07 лютого 

2022 року № 21/396, НКРЕКП прийнято постанову від 22 лютого 2022 року 

№ 330.32 «Про відстрочення сплати штрафу, накладеного на 

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» якою відстрочено сплату штрафу до 30 квітня 

2022 року. 

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» листом від 19.04.2022 № 06/1151 повідомило, що 

в умовах воєнного стану, який запроваджено на території України Указом Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 та продовженим Указом Президента України від 

14 березня 2022 року № 133/2022, Товариство забезпечує виробництво та постачання 

теплової енергії споживачам та у цих надскладних умовах спрямовує грошові ресурси 

в першу чергу на оплату сировини, необхідної для виробництва теплової енергії, яких 

на сьогоднішній день не вистачає, так як платоспроможність населення та інших 

споживачів значно знизилася та звернулось до НКРЕКП з проханням про відстрочення 

сплати штрафу на період протягом 30 календарних днів після закінчення воєнного 

стану. 

Враховуючи, що абзацом другим частини п’ятої статті 22 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 



2 
 

комунальних послуг» передбачено, що за заявою суб’єкта господарювання, на якого 

накладено штраф, Регулятор своїм рішенням має право відстрочити або розстрочити 

сплату накладеного ним штрафу та відповідно до абзацу другого 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, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою у 

постановляючій частині постанови НКРЕКП від 22 лютого 2022 року № 330.32 «Про 

відстрочення сплати штрафу, накладеного на ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» цифри та 

слова «30 квітня 2022 року» замінити словами «протягом 30 календарних днів після 

припинення або скасування дії в Україні воєнного стану». 

 

 

 

Директор Департаменту 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 22 лютого 2022 року № 330.32 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з 

введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 

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

2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України від 

14 березня 2022 року № 133/2022, ураховуючи заяву ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» від 19 квітня 

2022 року № 06/1151, 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 22 лютого 2022 року № 330.32 «Про відстрочення сплати штрафу, 

накладеного на ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» цифри та слова «30 квітня 

2022 року» замінити словами «протягом 30 календарних днів після припинення 

або скасування дії в Україні воєнного стану». 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 


