
 

 

  

 

Департамент ліцензійного контролю 

«_07__» _    червня_____ 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ «ГАЗ.УА»  
 

Згідно з пунктом 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) підставою для проведення позапланової невиїзної 

перевірки є, зокрема обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про 

порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи 

комунальних послуг, її законних прав та надання документів (копій документів), що 

підтверджують таке порушення. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022  

№ 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового 

нагляду в умовах воєнного стану» протягом періоду воєнного стану позапланові заходи 

державного нагляду (контролю) (позапланові невиїзні перевірки) за дотриманням 

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

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

здійснюються за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, за наявності загрози, що має значний 

негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист 

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 

До НКРЕКП надійшли численні звернення від ТОВ «Веста трак батери» (далі – 

Споживач) від 22.04.2022 № 04/22-1, від 09.05.2022 № 05/09-1, від 12.05.2022 № 05/12-1, а 

також від 24.05.2022 № 05/24-2 зі змісту яких вбачається недотримання ТОВ «ГАЗ.УА» 

пункту 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі – 

Ліцензійні умови), а саме пункту 13 розділу ІІ Правил постачання природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила постачання), у 

частині безпідставного припинення газопостачання, пункту 5 глави 5 розділу IV Кодексу 

газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 та 

положень розділу ІV Правил постачання у частині дотримання порядку зміни 

постачальника; підпункту 15 пункту 2.2 глави 2  Ліцензійних умов у частині дотримання 

порядку зміни постачальника споживачем, що не є побутовим, встановленим розділом IV 

Правил постачання, та перешкоджання реалізації права Споживача на зміну 

постачальника, гарантованого статтею 14 Закону України «Про ринок природного газу» 

та розділом IV Правил постачання. 

 

Керуючись пунктом 4 частини восьмої статті 19 Закону про НКРЕКП та відповідно 

до пункту 5.1 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 (зі змінами), 

Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

 

Постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової невиїзної перевірки                                     

ТОВ «ГАЗ.УА», на підставі якої провести позапланову невиїзну перевірку відповідно до 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю 

 

Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                Київ                                            № _______________ 

 

Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки  

ТОВ «ГАЗ.УА» 
 

Відповідно до положень пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного 

нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗ.УА» (код ЄДРПОУ 42468262) 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року  

№ 201, у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу.  

 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 


