
Департамент  

ліцензійного контролю  

« 09 » серпня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

1 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 19 травня 2021 року № 818» 

 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та 

комунальних послуг» (далі – Закон) НКРЕКП здійснює державний контроль за 

дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов шляхом проведення, зокрема позапланових виїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону підставою для 

проведення позапланової виїзної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної або 

юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав. 

До НКРЕКП надійшло звернення КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далі – КВП 

«КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ») від 04.03.2021 № 05-13/976 (вх. НКРЕКП від 

11.03.2021 № 5541/1-21), з урахуванням якого НКРЕКП прийнято постанову від 

19.05.2021 № 818 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНСОЛ 

УКРАЇНА», на підставі якої мала бути проведена позапланова виїзна перевірка  

в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу, а саме дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНСОЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40692920) (далі – ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА») вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 

2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії 

споживачу), а саме підпунктів 1 та 2 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V, абзацу 

четвертого підпункту 6.2.2 глави 6.2 розділу VI ПРРЕЕ, а також підпункту 13 пункту 

2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. 

Водночас, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні», відповідно до повноважень, наданих Законом України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», 01.03.2022 на засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого 

слухання, прийнято постанову № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні» (далі – Постанова від 

01.03.2022 № 335). 
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Так, пунктом 1 Постанови від 01.03.2022 № 335 тимчасово, на період дії 

воєнного стану, зупинено проведення, зокрема позапланових виїзних перевірок. 

Рішення про відновлення проведення таких перевірок буде прийнято НКРЕКП 

протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні. 

Разом з тим, 14.07.2022 на електронну адресу Сектору НКРЕКП у Волинській 

області (далі – Сектор) надійшов лист ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» від 14.07.2022 № 2 

про відсутність підстав для проведення перевірки, про що Сектор повідомив 

службовою запискою від 26.07.2022 № 58/31СЛ-22.  

Зазначеним листом ліцензіат повідомляє, що Господарським судом Донецької 

області було розглянуто позов ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» до 

КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ». Позовні вимоги були обґрунтовані тим, 

що КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» без укладення договору було 

отримано від ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» електричну енергію, у зв’язку з чим 

останній просив суд стягнути вартість поставленої електричної енергії та заподіяних 

збитків.  

Як зазначило у своєму листі ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» у Рішенні 

Господарського суду Донецької області від 10.01.2022 у справі № 905/1327/21 

встановлено, що жодних договірних відносин між ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» та 

КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» не існувало, а твердження  

КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ», які стали підставою для прийняття 

Регулятором постанови, не відповідає дійсності  (Посилання на Єдиний державний 

реєстр судових рішень: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102725955). 

Також, службовою запискою від 27.07.2022 № 474/15-22 Юридичний 

департамент зазначив, що 10.01.2022 рішенням Господарського суду Донецької 

області у справі № 905/1327/21 позов ТОВ «Енсол Україна» до 

КВП «Краматорський водоканал» про стягнення 2 000 509,64 грн задоволено 

повністю. 

При цьому, рішенням Господарського суду Донецької області від 10.01.2022 по 

справі № 905/1327/21 встановлено, що між ТОВ «Енсол Україна» та  

КВП «Краматорський водоканал» не існувало будь-яких договірних правовідносин, 

якими б було врегульовано питання поставки електричної енергії. 

У свою чергу, статтею 241 Господарського процесуального кодексу України 

передбачено, що рішення господарського суду набирає законної сили після 

закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було 

подано. 

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає 

законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття 

апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за 

наслідками апеляційного перегляду. 

Так, не погоджуючись з рішенням Господарського суду Донецької області від 

10.01.2022 по справі № 905/1327/21 КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

звернулось з апеляційною скаргою до Східного апеляційного господарського суду. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102725955


04.07.2022 ухвалою Східного апеляційного господарського суду відкрито 

апеляційне провадження за апеляційною скаргою КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» на рішення Господарського суду Донецької області від 10.01.2022  

у справі № 905/1327/21. 

При цьому, 22.07.2022 ухвалою Східного апеляційного господарського суду 

прийнято відмову КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» від апеляційної скарги 

на рішення Господарського суду Донецької області від 10.01.2022 у справі 

№905/1327/21 та закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою скаргу 

КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на рішення Господарського суду 

Донецької області від 10.01.2022 у справі №905/1327/21. 

Отже, з огляду на вищевикладене, рішення Господарського суду Донецької 

області від 10.01.2022 по справі № 905/1327/21 за позовом ТОВ «ЕНСОЛ 

УКРАЇНА» до КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» про стягнення 

2 000 509,64 грн є таким, що набрало законної сили. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що статтею 19 Конституції 

України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 124 Конституції України 

правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.  

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускаються. 

Відповідно до статті 129
1
 Конституції України суд ухвалює рішення іменем 

України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом 

порядку. 

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 

 

 З огляду на вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої визнати такою, що втратила 

чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.05.2021 № 818 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА». 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю              

 

 

                          Я. Зеленюк 
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ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови НКРЕКП  

від 19 травня 2021 року № 818  

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та  

з урахуванням листа ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» від 14 лютого 2022 року № 2 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 19 травня 2021 року № 818 «Про проведення позапланової виїзної 

перевірки ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 


