
Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про розстрочення сплати штрафу, накладеного на ТОВ «УТЕК»  

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), у результаті розгляду 

11 лютого 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 

Акта позапланової невиїзної перевірки дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та перепродажу електричної енергії 

(трейдерська діяльність) від 18 січня 2022 року № 21, проведеної на підставі 

постанов НКРЕКП від 10 листопада 2021 року № 2150 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «УТЕК» та від 17 грудня 2021 року № 2675 

«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 листопада 2021 року № 2150», та 

на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 17 січня 

2022 року № 29, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 

(код ЄДРПОУ 39510083) (далі – ТОВ «УТЕК») не дотримано вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема, 

пункту 1 частини другої статті 55, пункту 1 частини другої статті 57, абзацу третього 

пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

ринок електричної енергії», пункту 1 постанови НКРЕКП від 01 вересня 2021 року 

№ 1495 «Про деякі питання діяльності електропостачальників та/або трейдерів на 

ринку «на добу наперед», та порушено підпункти 5, 22 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року 

№ 1469 (далі – Ліцензійні умови № 1469) та підпункти 5, 12 пункту 2.2 розділу 2 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП 

від 27 грудня 2017 року № 1468. 

Постановою НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 278 «Про накладення 

штрафу на ТОВ «УТЕК» 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)» (далі – Постанова 

№ 278) накладено штраф у розмірі 901 000 (дев’ятсот одна тисяча) гривень на 

ТОВ «УТЕК» за недотримання та порушення вищезазначених вимог 

нормативно-правових актів.  

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 
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ліцензіата, на якого накладено штраф, НКРЕКП своїм рішенням має право 

відстрочити або розстрочити сплату накладеного нею штрафу.  

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 введено в 

Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 

30  діб, який продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, з 05 години 30 хвилин 25 квітня 

2022 року строком на 30 діб. 

Листом від 15 квітня 2022 року № 19-0322 ТОВ «УТЕК», розуміючи, що 

не зможе забезпечити вчасну сплату штрафу визначеного Постановою № 278, 

звернулося з проханням розстрочити штраф у сумі 901 000 (дев’ятсот одна 

тисяча) гривень на одинадцять місяців. 

При цьому, ТОВ «УТЕК» повідомило НКРЕКП, що кінцеві споживачі 

Товариства до яких постачається електрична енергія знаходиться у всіх регіонах 

України, в тому числі і в регіонах, де проводяться активні бойові дії. Станом на 

01 квітня 2022 року стало відомо, що деякі з цих підприємств повністю знищені 

під час проведення бойових дій або зазнали значних втрат і не працюють. Зв'язок 

з цими підприємствами ускладнений. Розрахунки за поставлену споживачам 

електричну енергію у період з лютого 2022 року та по сьогоднішній день або 

унеможливлені, або нерівномірні. 

 З метою попередження дестабілізації ситуації на ринку електричної 

енергії, задля підтримки діяльності ТОВ «УТЕК» на ринку електричної енергії 

та недопущення припинення постачання електричної енергії споживачам в 

умовах воєнного стану, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову «Про розстрочення сплати штрафу, накладеного на ТОВ «УТЕК», якою 

розстрочити сплату штрафу у розмірі 901 000 (дев’ятсот одна тисяча) гривень, 

накладеного на ТОВ «УТЕК» згідно з Постановою № 278 відповідно до графіка: 

до 13 травня 2022 року – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; 

до 13 червня 2022 року – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; 

до 13 липня 2022 року – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; 

до 13 серпня 2022 року – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; 

до 13 вересня 2022 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 жовтня 2022 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 листопада 2022 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 грудня 2022 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 січня 2023 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 лютого 2023 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 березня 2023 року – 101 000 (сто одна тисяча) гривень. 
 

 

 

Директор Департаменту  
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Про розстрочення сплати штрафу,  

накладеного на ТОВ «УТЕК» 

 

  

 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, ув’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 

24 лютого 2022 року, введеним згідно з Указом Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України 

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

ураховуючи лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» від 15 квітня 

2022 року № 19-0322, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

  

 Розстрочити сплату штрафу у розмірі 901 000 (дев’ятсот одна тисяча) 

гривень, накладеного на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39510083) відповідно до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 11 лютого 2022 року № 278 «Про накладення штрафу на ТОВ «УТЕК» 

за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
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функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської діяльності)», на одинадцять місяців відповідно 

до графіка: 

до 13 травня 2022 року – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; 

до 13 червня 2022 року – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; 

до 13 липня 2022 року – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; 

до 13 серпня 2022 року – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень; 

до 13 вересня 2022 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 жовтня 2022 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 листопада 2022 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 грудня 2022 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 січня 2023 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 лютого 2023 року – 100 000 (сто тисяч) гривень; 

до 13 березня 2023 року – 101 000 (сто одна тисяча) гривень. 

 

 

 

Голова НКРЕКП               К.Ущаповський 

 


