
 

Департамент ліцензійного 

контролю  

«_ _»___________2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» 

щодо недопущення надалі недотримання вимог законодавства у сфері теплопостачання» 

 

Відділом НКРЕКП у Одеській області було здійснено вихід на планову перевірку 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ 

УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА», Товариство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 

34737717) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП 

від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), за результатами якої 

складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від 17 лютого 2022 року № 120, 

який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет з запереченнями Ліцензіата 

від 22.02.2022 № 5-8. 

Перевіркою встановлено: 
№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 
пункту 9.2 глави 9 

Порядку контролю 

Недотримано вимоги законодавства у частині 

обов’язку уповноваженої особи ліцензіата, зокрема 

щодо: 

допуску членів комісії з перевірки до здійснення 

перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку 

та забезпечувати умови для проведення перевірки; 

надання всіх необхідних документів, пояснень, 

довідок, відомостей, матеріалів з питань, що 

виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в 

запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у 

терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної 

інформації. 

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 17 лютого 2022 року о 10:30 

прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у заяві про отримання ліцензії на 

провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, та у Реєстрі суб’єктів 

господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 31.12.2021), розміщеному на офіційному 

вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua, а саме за адресою: м. Одеса, Шкодова гора, 1/1. 

Станом на 17.02.2022 відповідно до відкритих відомостей, розміщених на 

інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

(https://usr.minjust.gov.ua) за посиланням Portal (minjust.gov.ua), керівником ТОВ «ЕНЕРГІЯ і 

ГАЗ УКРАЇНА» є Годлевський Олександр Олександрович. 

Комісію з проведення перевірки було пред’явлено керівнику ТОВ «ЕНЕРГІЯ і ГАЗ 

УКРАЇНА» Годлевському Олександру Олександровичу оригінал посвідчення на проведення 

планової виїзної перевірки, що засвідчено підписом керівника та надано його копію, 

пред’явлено службові посвідчення голови та членів комісії з проведення перевірки. 

Разом з керівником Товариства комісія з перевірки прибула на пропускний пункт 

(охорони) ДП «Одеський нафтопереробний завод» (далі – Одеський НПЗ), на якому 

знаходилася особа, яка представилася виконуючим обов’язки директора Одеського НПЗ 

Мельничук В.В. Зазначена особа не надала доступ на територію Одеського НПЗ комісії з 

перевірки, обґрунтовуючи це відсутністю, на даний час, Підприємства ТОВ «ЕНЕРГІЯ і ГАЗ 

УКРАЇНА» на території Одеського НПЗ. Таким чином керівником ТОВ «ЕНЕРГІЯ і ГАЗ 

http://www.nerc.gov.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result
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УКРАЇНА» не було забезпечено доступ комісії з проведення перевірки до місць провадження 

господарської діяльності ТОВ «ЕНЕРГІЯ і ГАЗ УКРАЇНИ». 

Разом з тим, керівником ТОВ «ЕНЕРГІЯ і ГАЗ УКРАЇНА» не надано документів та 

інформації на запит від 20.01.2022 № 43/33-22 на перший день проведення перевірки. 

Положеннями пункту 1.4 розділу І 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 14.06.2018 №428 (далі - 

Порядок контролю) визначено, що відмова ліцензіата у проведенні перевірки –  недопуск членів 

комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законом 

підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів 

комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що 

використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, 

відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у справі 

ліцензіата, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата 

протягом першого та останнього дня перевірки). 

Відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються 

ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню та ненадання документів, 

інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки свідчить про відмову 

Ліцензіата у проведенні перевірки. 

Водночас ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» листом від 22.04.2022 № 5-8 надало 

заперечення до Акта перевірки з зазначенням об’єктивних, на думку Ліцензіата, причин 

недопуску членів комісії з перевірки до здійснення перевірки, а саме ненадання документів, 

інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до 

місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні 

діяльності, що підлягає ліцензуванню, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно 

з даними, що містяться у справі ліцензіата. 

Враховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою: 

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ТОВ 

«ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34737717) щодо недопущення надалі недотримання 

законодавства у сфері теплопостачання, а саме дотримання вимог 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. 

 
 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю  Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
 

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про застереження ТОВ «ЕНЕРГІЯ І 

ГАЗ УКРАЇНА» щодо недопущення 

надалі недотримання вимог 

законодавства у сфері 

теплопостачання 

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 травня 2022 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову 

ліцензіата у проведенні планової перевірки від 17 лютого 2022 року № 120, що 

мала бути проведена на підставі постанови НКРЕКП від 17 листопада 2021 року 

№ 2222 «Про затвердження Плану здійснення заходів державного контролю 

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

комунальних послуг, на 2022 рік», посвідчення на проведення планової перевірки 

від 19 січня 2022 року № 47, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34737717) не 

дотримано вимоги пункту 9.2 глави 9 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 частині обов’язку 

уповноваженої особи ліцензіата щодо: 

допуску членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови 

дотримання вимог цього Порядку та забезпечення умов для проведення 

перевірки; 

надання всіх необхідних документів, пояснень, довідок, відомостей, 

матеріалів з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в 
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запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що 

відповідають обсягу запитуваної інформації. 

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34737717) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог законодавства у сфері теплопостачання, а саме вимог 

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. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 
 

 

 

Копію постанови надіслано (отримав) 

____________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

 

«___» _____________ 2022 року                                                                ________________ 
(підпис) 


