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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  № 330.31» 

  («Про розстрочення сплати штрафу, накладеного на 

 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ») 

  

На засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання 18.01.2022, за 

результатами розгляду Акта планової виїзної перевірки від 24.12.2021 № 758 прийнято 

постанову від 18.01.2022 № 86 «Про накладення штрафу на ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА 

ТЕЦ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 86), якою на 

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» накладено штраф у розмірі 127 500 (сто двадцять сім тисяч 

п’ятсот) гривень за порушення, виявлені та зафіксовані зазначеним актом планової виїзної  

перевірки. 

Крім того, у зв’язку з надходженням заяви Товариства від 07.02.2022 № 21/395 на 

засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання 22.02.2022 постановою 

НКРЕКП від 22.02.2022 № 330.31 «Про розстрочення сплати штрафу, накладеного на ТОВ 

«КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (далі – Постанова № 330.31), прийнято рішення розстрочити 

сплату штрафу, накладеного на Товариство відповідно до пункту 1 Постанови № 86, на три 

місяці відповідно до графіка: 

до 28 лютого 2022 року – 42 500 (сорок дві тисячі п'ятсот) гривень; 

до 31 березня 2022 року – 42 500 (сорок дві тисячі п'ятсот) гривень; 

до 30 квітня 2022 року – 42 500 (сорок дві тисячі п'ятсот) гривень. 

Листом від 28 лютого 2022 року № 21/850 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» 

повідомило НКРЕКП щодо оплати частини штрафу відповідно до графіку, 

встановленого Постановою № 330.31, у розмірі 42,5 тис. грн та надало копію платіжного 

доручення від 25.02.2022 № 901657. 

Листом від 01 квітня 2022 року № 06/1060 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» 

повідомило НКРЕКП, що в умовах воєнного стану, який запроваджено Указом Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, Товариство забезпечує  

виробництво та постачання теплової енергії та гарячої води населенню  

та підприємствам міста Кременчук, виробництво електричної енергії та 

у зв’язку зі зниженням платоспроможності населення та інших споживачів  

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  вимушено спрямовувати обмежені грошові ресурси в 

першу чергу на оплату сировини, необхідної для виробництва теплової та електричної 

енергії, та зобов’язалось здійснити оплату залишку штрафу після закінчення воєнного 

стану. 

Одночасно, зважаючи на вищезазначені обставини та з урахуванням листа Торгово-

промислової палати України від 28 лютого 2022 року, яким підтверджено, що військова 

агресія російської федерації проти України є форс-мажором (обставинами непереборної 

сили), ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» листом від 19 квітня 2022 року № 06/1150 
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звернулось до НКРЕКП з заявою про відстрочення сплати штрафу на період протягом 30 

календарних днів після закінчення воєнного стану. 

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. 

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.  

Враховуючи вищевикладене, з метою підтримки діяльності 

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на ринку електричної енергії в умовах воєнного стану, 

Департамент ліцензійного контролю пропонує: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 лютого 2022 року  № 330.31 «Про 

розстрочення сплати штрафу, накладеного на ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» такі зміни: 

в абзаці першому слова «на три місяці» виключити; 

в абзаці третьому слова та цифри «до 31 березня 2022 року» замінити словами та 

цифрами «протягом 30 календарних днів після припинення або скасування дії в Україні 

воєнного стану». 

в абзаці четвертому слова та цифри «до 30 квітня 2022 року» замінити словами та 

цифрами «протягом 60 календарних днів після припинення або скасування дії в Україні 

воєнного стану». 

 
 

Директор  

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 

 

  



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 22 лютого 2022 року  № 330.31 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

ураховуючи заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» від 01 квітня 2022 року № 06/1060 та від 19 квітня 

2022 року № 06/1150, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Внести до постановляючої частини постанови НКРЕКП від 22 лютого  

2022 року № 330.31 «Про розстрочення сплати штрафу, накладеного на  

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» такі зміни: 

в абзаці першому слова «на три місяці» виключити; 

в абзаці третьому слова та цифри «до 31 березня 2022 року» замінити словами та 

цифрами «протягом 30 календарних днів після припинення або скасування дії в 

Україні воєнного стану». 

в абзаці четвертому слова та цифри «до 30 квітня 2022 року» замінити словами та 

цифрами «протягом 60 календарних днів після припинення або скасування дії в 

Україні воєнного стану». 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


