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Обґрунтування 

до проєктів постанов НКРЕКП  

«Про проведення позапланової невиїзної перевірки  

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», «Про проведення позапланової невиїзної перевірки 

ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», «Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки ТОВ «АРТЛЕКС-ЕНЕРДЖІ», «Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ», «Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки ТОВ «ДЖЕН-АЙ КИЇВ», «Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки ТОВ «ЛЕ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ», «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «СМАРТ ГРІД УКРАЇНА» 
 

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про 

НКРЕКП) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), здійснює державний 

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність, 

зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідній сфері та ліцензійних 

умов шляхом проведення, зокрема, позапланових невиїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону про НКРЕКП підставою 

для проведення позапланової невиїзної перевірки є 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. 

До НКРЕКП надійшов лист ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК 

«УКРЕНЕРГО», ОСП) від 19.10.2022 № 01/46212 щодо відмови користувачів системи 

передачі в приведенні договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління у відповідність до постанови НКРЕКП від 07.02.2020  

№ 360 «Про затвердження змін до Кодексу системи передачі». 

Відповідно до положень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 

27.12.2017 № 1469, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою 

НКРЕКП від 27.12.2017 № 1468, Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 

27.12.2017 № 1467, суб’єкти господарювання при провадженні на ринку електричної 

енергії відповідного виду ліцензованої діяльності повинні дотримуватися 

організаційних вимог, зокрема укладати договори, обов’язкові для здійснення 

діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, 
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виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством.  

Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018  

№ 309 (далі – КСП), визначено, що послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління надаються на договірних засадах на основі типових 

договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління (далі – Типовий договір з управління) згідно з порядком, визначеним КСП. 

Разом з тим, постановами НКРЕКП від 07.02.2020 № 360 «Про затвердження змін 

до Кодексу системи передачі» та від 10.11.2021 № 2027 «Про затвердження змін до 

додатків до Кодексу системи передачі» внесені відповідні зміни до положень Типового 

договору з передачі та Типового договору з управління. 

Пунктами 8.7 – 8.9 глави 8 Типового договору з управління передбачено, що 

сторони погоджуються з тим, що до договору у разі необхідності можуть бути внесені 

зміни та доповнення за взаємною згодою; у разі необхідності внесення змін до 

договору з управління, вони мають бути оформлені у вигляді додаткової угоди за 

підписами уповноважених осіб сторін; у разі внесення змін або скасування нормативно-

правових актів, що регулюють відносини, пов'язані з наданням послуги, сторони 

вносять до договору з управління відповідні зміни, які необхідні для усунення 

протиріч. 

Таким чином, чинними нормативно-правовими актами визначено у разі, зокрема 

внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов'язані з 

наданням послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, сторони 

вносять до вказаних договорів відповідні зміни. 

 

Згідно з вимогами статті 54 Закону України «Про ринок електричної енергії», 

господарська діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерська діяльність) на 

ринку електричної енергії підлягає ліцензуванню у разі відсутності у суб’єкта 

господарювання інших ліцензій, обов’язкових для провадження діяльності на ринку 

електричної енергії. 

Також, згідно з абзацом другим підпункту 1.2 пункту 1 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської 

діяльності), затвердженими постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1468 (далі – 

Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії), у разі наявності інших ліцензій, 

обов’язкових для провадження діяльності на ринку електричної енергії трейдерська 

діяльність здійснюється без отримання ліцензії на право здійснення трейдерської 

діяльності з одночасним дотриманням вимог цих Ліцензійних умов. 

Також вимогами пункту 1.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії 

передбачено, що у разі наявності інших ліцензій, обов’язкових для провадження 

діяльності на ринку електричної енергії, трейдерська діяльність здійснюється без 

отримання ліцензії на право здійснення трейдерської діяльності з одночасним 

дотриманням вимог цих Ліцензійних умов. 

За результатом аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях  

Ліцензіатів вбачаються ознаки порушення вимог: 

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон), яким встановлено, що виробник зобов’язаний дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної 



енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

пункту 2 частини четвертої статті 30 Закону щодо обов’язку виробника укладати 

договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, 

та виконувати умови цих договорів; 

пункту 1 частини четвертої статті 54 Закону яким встановлено, що трейдери 

зобов’язані дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

трейдерської діяльності та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 2 частини четвертої статті 54 Закону щодо обов’язку трейдерів укладати 

договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів; 

пункту 1 частини другої статті 57 Закону, яким встановлено, що 

електропостачальник зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 2 частини другої статті 57 Закону щодо обов’язку електропостачальника 

укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, 

та виконувати умови таких договорів; 

пункту 8.8 глави 8 Типового договору про надання послуг з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) управління, що є додатком 5 до Кодексу системи 

передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (далі – Типовий 

договір), яким встановлено, що у разі необхідності внесення змін до цього Договору  

(у тому числі у випадку ухвалення рішення про реорганізацію та/або ліквідацію 

підприємства, банкрутство, про внесення змін до установчих документів щодо 

найменування і місця знаходження підприємства, про зміну банківських реквізитів, 

інших даних, що впливають на належне виконання передбачених цим Договором 

зобов'язань) вони мають бути оформлені у вигляді додаткової угоди за підписами 

уповноважених осіб Сторін; 

пункту 8.9 глави 8 Типового договору, яким встановлено, що у разі внесення змін 

або скасування нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов’язані з 

наданням Послуги, Сторони вносять до цього Договору відповідні зміни, які необхідні 

для усунення протиріч; 

підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії, яким 

встановлено, що при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен укладати 

договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  

з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 

27.12.2017 № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), яким 

встановлено, що при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен укладати 

договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів; 

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  

з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017  

№ 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), яким встановлено, 

що при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен укласти договори, які є 
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обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати 

умови цих договорів. 

 

 

З огляду на вище викладене, дії АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ПРАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ТОВ «АРТЛЕКС-ЕНЕРДЖІ», ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»,  ТОВ 

«ДЖЕН-АЙ КИЇВ», ТОВ «ЛЕ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД 

ЕНЕРДЖІ», ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ», ТОВ «СМАРТ ГРІД 

УКРАЇНА»  можуть свідчити про порушення ліцензіатами вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема пунктів 1 та 2 

частини четвертої статті 30, пунктів 1 та 2 частини другої статті 54, пунктів 1 та 2 

частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії», пунктів 8.8 та 

8.9 глави 8 Типового договору підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу 

електричної енергії, підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії, підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії. 

 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанови НКРЕКП, на підставі яких провести позапланові невиїзні перевірки в частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих заходів, а саме 

дотримання:  

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555), 

ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), 

ТОВ «АРТЛЕКС-ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40113001), 

ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799), 

ТОВ «ДЖЕН-АЙ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39775296), 

ТОВ «ЛЕ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43265997), 

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610), 

ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41427817), 

ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ» (код ЄДРПОУ 42601505), 

ТОВ «СМАРТ ГРІД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42791941). 

 

 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії, 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії. 

 

 

 

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 АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) у частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ПРАТ 

«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353) у 

частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ 

«АРТЛЕКС-ЕНЕРДЖІ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40113001) у 

частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ  

«Д. ТРЕЙДІНГ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д. ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) у частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ 

«ДЖЕН-АЙ КИЇВ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕН-АЙ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39775296) у частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ «ЛЕ 

ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43265997)  

у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ 

«СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610)  

у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ «УКР 

ГАЗ РЕСУРС» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41427817) у частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ  

«Ю.КОМОДІТІЗ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.КОМОДІТІЗ» (код ЄДРПОУ 42601505) у частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ТОВ  

«СМАРТ ГРІД УКРАЇНА» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 жовтня 2022 року № 01/46212 Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ГРІД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42791941)  

у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 


