
     
 
09.08.2022                                                                                       УТОЧНЕНО       
                                                                                                         Голові НКРЕКП 
                                                                                                         Членам НКРЕКП 

 
Обґрунтування  

щодо необхідності прийняття постанови  НКРЕКП «Про припинення  
розгляду спору між АТ «Житомиробленерго», ДПЗД «Укрінтеренерго», за 

участю третьої сторони ТОВ «Енергоносії України» 
 

23 лютого 2022 року НКРЕКП було проведено попередні слухання щодо 
досудового врегулювання спору між  АТ «Житомиробленерго»  (код ЄДРПОУ 
22048622), ДПЗД «Укрінтеренерго» (код ЄДРПОУ 19480600), за участю   ТОВ 
«Енергоносії України» (код ЄДРПОУ 42949165), яка приєдналася до процедури 
на підставі заяв щодо досудового врегулювання спору з ТОВ «Енергоносії 
України» з питання, безпосередньо пов’язаного із питанням досудового 
врегулювання спору між АТ «Житомиробленерго»  з ДПЗД «Укрінтеренерго». 

Згідно з заявою АТ «Житомиробленерго» вирішення спору полягає у 
визнанні неправомірними дій ДПЗД «Укрінтеренерго» щодо непогодження 
«Звіту щодо фактичного (звітного) корисного відпуску електричної енергії за 
точками комерційного обліку споживачів постачальника електричної енергії» 
(далі – Звіт) за вересень 2021 року по споживачу Комунальна установа 
«Пугачівський психоневрологічний інтернат Житомирської обласної ради» 
(далі - КУ «Пугачівський інтернат») в обсязі 2386 кВт*год.   

В ході досудового розгляду установлено відсутність порушення 
законодавства та/або ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 
грудня 2017 року № 1469, з боку ДПЗД «Укрінтеренерго» в частині 
непогодження Звіту.  

У тому числі, згідно з Протоколом попередніх слухань 23 лютого 2022 
року щодо врегулювання спору між АТ «Житомиробленерго», ТОВ «Енергоносії 
України» та ДПЗД «Укрінтеренерго» (далі - Протокол), прийнято рішення про 
віднесення обсягів електричної енергії, спожитої  КУ «Пугачівський інтернат» у 
вересні 2021 року, на електропостачальника ТОВ «Енергоносії України»,  

Крім цього та з урахуванням Акту перевірки ТОВ «Енергоносії України» 
від 28.01.2022 № 75, НКРЕКП прийнято постанову від 15.02.2022 № 313 «Про 
накладення штрафу на ТОВ «Енергоносії України» за недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 
енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 
споживачу та здійснення заходів державного регулювання». 

При цьому, листом від 06.04.2022 № 2439/20.1/7-22 НКРЕКП повідомила 
сторони суперечки (ДПЗД «Укрінтеренерго», ТОВ «Енергоносії України» та АТ 
«Житомиробленерго») та НЕК «Укренерго» про зобов`язання виконати рішення, 
прийняті за результатами попереднього слухання з урахуванням положень 
постанови НКРЕКП від 15.02.2022 № 313 щодо врегулювання спору між АТ 
«Житомиробленерго», ТОВ «Енергоносії України» та ДПЗД «Укрінтеренерго» 
(Протокол від 16.03.2022 № 166/20-22), в частині віднесення обсягів електричної 



 

енергії, спожитої КУ «Пугачівський інтернат» у вересні 2021 року, на 
електропостачальника ТОВ «Енергоносії України». 

Листами від 07.04.2022 № 012/7694 та від 14.04.2022 № 025/7929 АТ 
«Житомиробленерго» повідомило  учасників спору ДПЗД «Укрінтеренерго», 
ТОВ «Енергоносії України», а також НЕК «Укренерго» про віднесення обсягів 
електричної енергії, спожитої КУ «Пугачівський інтернат» у вересні 2021 року, 
на електропостачальника ТОВ «Енергоносії України», що вказує на відсутність 
порушення законодавства з боку ДПЗД «Укрінтеренерго» в частині 
непогодження Звіту за вересень 2021 року по споживачу КУ «Пугачівський 
інтернат» в обсязі 2386 кВт*год. 

Враховуючи наведене та відповідно до положень підпункту 1 пункту 4.1 
Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, 
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 05.02.2019 № 156, із регулювання 
відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії   
пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про припинення розгляду спору між 
АТ «Житомиробленерго», ДПЗД «Укрінтеренерго», за участю третьої сторони 
ТОВ «Енергоносії України», згідно з якою: 

Припинити розгляд спору між Акціонерним товариством 
«Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Державним підприємством 
зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»  (код ЄДРПОУ 00100227) 
та за участю Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоносії України» 
(код ЄДРПОУ 42949165), у зв’язку із відсутністю в діях Державного 
підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» порушень 
законодавства. 

 
 
 
 
 

Директор Департаменту із регулювання  
відносин та захисту прав споживачів  
на роздрібному ринку електричної енергії                                         І. Городиський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОЄКТ 

                                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
___________________ Київ № __________________ 

 
Про припинення розгляду спору між 
АТ «Житомиробленерго», ДПЗД 
«Укрінтеренерго» та ТОВ 
«Енергоносії України»   

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, за результатом врегулювання спору  між 
Акціонерним товариством «Житомиробленерго»  (код ЄДРПОУ 22048622), 
Державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» 
(код ЄДРПОУ 19480600) та за участю Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Енергоносії України» (код ЄДРПОУ 42949165) про  
погодження ДПЗД «Укрінтеренерго» звіту щодо фактичного (звітного) 
корисного відпуску електричної енергії за точками комерційного обліку 
споживачів постачальника електричної енергії за вересень 2021 року по 
споживачу Комунальна установа «Пугачівський психоневрологічний інтернат 
Житомирської обласної ради» в обсязі 2386 кВт*год установила, що дії ДПЗД 
«Укрінтеренерго»  не містять порушень вимог законодавства. 

Відповідно до статей 17 та 21 Закону України «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» та Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами 
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 
послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Припинити розгляд спору між Акціонерним товариством 
«Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Державним підприємством 
зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»  (код ЄДРПОУ 00100227) 
та за участю Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоносії України» 
(код ЄДРПОУ 42949165), у зв’язку із відсутністю в діях Державного 
підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» порушень 
законодавства. 

 
Голова  НКРЕКП                                                           К. Ущаповський 
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розгляду спору між АТ «Житомиробленерго», ДПЗД «Укрінтеренерго», за 

участю третьої сторони ТОВ «Енергоносії України» 
 

23 лютого 2022 року НКРЕКП було проведено попередні слухання щодо 
досудового врегулювання спору між  АТ «Житомиробленерго»  (код ЄДРПОУ 
22048622), ДПЗД «Укрінтеренерго» (код ЄДРПОУ 19480600), за участю   ТОВ 
«Енергоносії України» (код ЄДРПОУ 42949165), яка приєдналася до процедури 
на підставі заяв щодо досудового врегулювання спору з ТОВ «Енергоносії 
України» з питання, безпосередньо пов’язаного із питанням досудового 
врегулювання спору між АТ «Житомиробленерго»  з ДПЗД «Укрінтеренерго». 

Згідно з заявою АТ «Житомиробленерго» вирішення спору полягає у 
визнанні неправомірними дій ДПЗД «Укрінтеренерго» щодо непогодження 
«Звіту щодо фактичного (звітного) корисного відпуску електричної енергії за 
точками комерційного обліку споживачів постачальника електричної енергії» 
(далі – Звіт) за вересень 2021 року по споживачу Комунальна установа 
«Пугачівський психоневрологічний інтернат Житомирської обласної ради» 
(далі - КУ «Пугачівський інтернат») в обсязі 2386 кВт*год.   

В ході досудового розгляду установлено відсутність порушення 
законодавства та/або ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 
грудня 2017 року № 1469, з боку ДПЗД «Укрінтеренерго» в частині 
непогодження Звіту.  

У тому числі, згідно з Протоколом попередніх слухань 23 лютого 2022 
року щодо врегулювання спору між АТ «Житомиробленерго», ТОВ «Енергоносії 
України» та ДПЗД «Укрінтеренерго» (далі - Протокол), прийнято рішення про 
віднесення обсягів електричної енергії, спожитої  КУ «Пугачівський інтернат» у 
вересні 2021 року, на електропостачальника ТОВ «Енергоносії України»,  

Крім цього та з урахуванням Акту перевірки ТОВ «Енергоносії України» 
від 28.01.2022 № 75, НКРЕКП прийнято постанову від 15.02.2022 № 313 «Про 
накладення штрафу на ТОВ «Енергоносії України» за недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 
енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 
споживачу та здійснення заходів державного регулювання». 

При цьому, листом від 06.04.2022 № 2439/20.1/7-22 НКРЕКП повідомила 
сторони суперечки (ДПЗД «Укрінтеренерго», ТОВ «Енергоносії України» та АТ 
«Житомиробленерго») та НЕК «Укренерго» про зобов`язання виконати рішення, 
прийняті за результатами попереднього слухання з урахуванням положень 
постанови НКРЕКП від 15.02.2022 № 313 щодо врегулювання спору між АТ 
«Житомиробленерго», ТОВ «Енергоносії України» та ДПЗД «Укрінтеренерго» 
(Протокол від 16.03.2022 № 166/20-22), в частині віднесення обсягів електричної 
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енергії, спожитої КУ «Пугачівський інтернат» у вересні 2021 року, на 
електропостачальника ТОВ «Енергоносії України». 

Листами від 07.04.2022 № 012/7694 та від 14.04.2022 № 025/7929 АТ 
«Житомиробленерго» повідомило  учасників спору ДПЗД «Укрінтеренерго», 
ТОВ «Енергоносії України», а також НЕК «Укренерго» про віднесення обсягів 
електричної енергії, спожитої КУ «Пугачівський інтернат» у вересні 2021 року, 
на електропостачальника ТОВ «Енергоносії України», що вказує на відсутність 
порушення законодавства з боку ДПЗД «Укрінтеренерго» в частині 
непогодження Звіту за вересень 2021 року по споживачу КУ «Пугачівський 
інтернат» в обсязі 2386 кВт*год. 

Враховуючи наведене та відповідно до положень підпункту 1 пункту 4.1 
Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, 
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 05.02.2019 № 156, із регулювання 
відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії   
пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про припинення розгляду спору між 
АТ «Житомиробленерго», ДПЗД «Укрінтеренерго», за участю третьої сторони 
ТОВ «Енергоносії України», згідно з якою: 

Припинити розгляд спору між акціонерним товариством 
«Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Державним підприємством 
зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»  (код ЄДРПОУ 00100227), 
за участю третьої сторони ТОВ «Енергоносії України» (код ЄДРПОУ 
42949165), у зв’язку із відсутністю порушень з боку ДПЗД «Укрінтеренерго» 
законодавства. 

 
 
 
 
 

Директор Департаменту із регулювання  
відносин та захисту прав споживачів  
на роздрібному ринку електричної енергії                                         І. Городиський 
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ПРОЄКТ 

                                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
___________________ Київ № __________________ 

 
Про припинення розгляду спору між 
АТ «Житомиробленерго», ДПЗД 
«Укрінтеренерго», та ТОВ 
«Енергоносії України»  
  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, за результатом врегулювання спору  між 
акціонерним товариством «Житомиробленерго»  (код ЄДРПОУ 22048622), 
Державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» 
(код ЄДРПОУ 19480600), та товариством з обмеженою відповідальністю 
«Енергоносії України» (код ЄДРПОУ 42949165), щодо  погодження ДПЗД 
«Укрінтеренерго» звіту щодо фактичного (звітного) корисного відпуску 
електричної енергії за точками комерційного обліку споживачів постачальника 
електричної енергії за вересень 2021 року по споживачу Комунальна установа 
«Пугачівський психоневрологічний інтернат Житомирської обласної ради» в 
обсязі 2386 кВт*год, установила, що дії ДПЗД «Укрінтеренерго»  не містять 
порушень вимог законодавства. 

Відповідно до статей 17 та 21 Закону України «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» та Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами 
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 
послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Припинити розгляд спору між акціонерним товариством 
«Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Державним підприємством 
зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»  (код ЄДРПОУ 00100227) 
та товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоносії України» (код 
ЄДРПОУ 42949165), у зв’язку із відсутністю порушень законодавства. 

 
 

Голова  НКРЕКП                                                           К. Ущаповський 


