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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» щодо недопущення надалі  

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з постачання електричної енергії споживачу»  

та проєкту розпорядження «Про усунення порушення  

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 899 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(код ЄДРПОУ 42117825) (далі – ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК», Товариство, 

Ліцензіат) 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), за період діяльності з 01 січня 2022 року по 31 липня 2022 року,  

за результатами якої складено Акт від 21 жовтня 2022 року № 296.  
 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» листом від 04.11.2022 № Ч/221104-2 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки від 21 жовтня 

2022 року № 296.  
 

Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки від 21 жовтня 2022 року 

№ 296 встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 2 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

частини першої статті 75 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії» 

 

 

 

 

щодо обов’язку електропостачальника  дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку електропостачальника укладати 

договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів; 

 

якою встановлено, що розрахунки за електричну 

енергію та послуги, що надаються на ринку електричної 

енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в 

грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу 

(неттінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами 

ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку; 
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підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

підпункту 29 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 
 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів; 
 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в 

повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку 

електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку 

електричної енергії. 

До НКРЕКП надійшли листи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО», 

ОСП) від 25.07.2022 № 01/31166 (вх. НКРЕКП від 26  липня 2022 року № 10297/1-22) та від 

28.07.2022 № 01/31754 (вх. НКРЕКП від 29 липня 2022 року № 10502/1-22) щодо заборгованості 

постачальників універсальних послуг на ринку електричної енергії.  

Відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 25.07.2022 № 01/31166, за оперативними 

даними станом на 22.07.2022, заборгованість за послуги з передачі електричної енергії  

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» становить 248,3 млн грн (з ПДВ). 

Також, відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 28.07.2022 № 01/31754 заборгованість 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» з лютого по липень 2022 року за надані послуги з 

передачі електричної енергії становить складає 205,13 млн. грн (з ПДВ). 
 

З метою забезпечення виконання покладених на НКРЕКП функцій та об’єктивного 

розгляду зазначених звернень НЕК «УКРЕНЕРГО», відповідно до вимог пункту 4 частини 

другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг» та аналізу наданої НЕК «УКРЕНЕРГО» 

інформації, НКРЕКП направлено запит до Ліцензіата листом від 27.07.2022 № 7135/14.1.1/7-22 

щодо заборгованості постачальника універсальної послуги на ринку електричної енергії.  
 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» листом від 10.08.2022 № 003213 надало запитувану 

НКРЕКП інформацію без підтвердних документів. 

 

За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів встановлено 

наступне: 
 

Інформація про обсяг наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» Ліцензіату послуг з передачі 

електричної енергії станом на 31.07.2022 (з урахуванням корегувань минулих періодів), за 

інформацією, наданою листом ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» від 10.08.2022 № 003213: 

Місяць 2022 

року 

Заборгованість (+)/  

передоплата (-) на 

початок періоду, 

тис. грн (з ПДВ) 

Обсяг наданих 

послуг, МВт. 

год  

Вартість тис. 

грн. (з ПДВ) 

Сплачено 

тис. грн. (з 

ПДВ) 

Заборгованість (+)/  

передоплата (-) на 

кінець періоду, тис. 

грн (з ПДВ)  

Січень 36 120,20 168 313,00 68 478,10 56 425,01 48 173,29 

Лютий 48 173,29 137 608,77 51 683,18 64 144,09 35 712,38 

Березень 35 712,38 134 001,55 55 420,11 0,00 91 132,49 

Квітень 91 132,49 99 729,55 41 364,63 0,00 132 497,12 

Травень 132 497,12 105 383,23 45 018,06 0,00 177 515,18 

Червень 177 515,18 141 145,45 57 779,54 0,00 235 294,72 

Липень  235 294,72 153 586,00 63 702,56 0,00 298 997,28 

Всього   383 446,18 120 569,10  

Комісією з проведення перевірки проаналізовано інформацію ТОВ «ХЕРСОНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕК», надану листом від 10.08.2022 № 003213 щодо розрахунків за надання послуги з 

передачі електричної енергії, згідно з якими Товариством отримано послуги з передачі електричної 

енергії від НЕК «УКРЕНЕРГО» за період січень-липень 2022 року на суму 383 446,18 тис. грн 

(з ПДВ), з яких Ліцензіатом було сплачено 120 569,10 тис. грн (з ПДВ) або 31,44%. 
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Загальна заборгованість Товариства станом на 31.07.2022 (з урахуванням заборгованості 

на початок 2022 року на суму 36 120,20 тис. грн (з ПДВ)) складала 298 997,28 тис. грн (з ПДВ), 

рівень сплати за послугу з передачі електричної енергії за вказаний період 2022 року склав    

28,74 %. 

 

На основі даних, відображених НЕК «УКРЕНЕРГО» у поданій до НКРЕКП формі 

звітності № 16-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про рівень розрахунків», 

затвердженій постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, комісією з проведення перевірки 

здійснено аналіз стану заборгованості постачальника універсальних послуг (в цілому по 

юридичній особі) перед оператором системи передачі за послугу з передачі електричної енергії 

протягом січня – червня 2022 року.  

Комісія з проведення перевірки зазначає, що відповідно до пункту 3.5 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 16-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) інформація щодо 

заборгованості за послугу з передачі електричної енергії зазначається станом на 20-те число 

місяця, наступного за звітним. 
(без ПДВ) 

Найменування 

ПУП 

Обсяг передачі 

електричної 

енергії у 

звітному місяці 

Сума коштів, 

нарахована за 

переданий у 

звітному місяці 

обсяг 

електричної 

енергії  

Сума коштів, 

сплачена за 

переданий у 

звітному 

місяці обсяг 

електричної 

енергії  

% оплати 

за звітний 

місяць 

Борг 

за 

фактичний 

період 

(місяць) 

за попередні 

періоди з 

урахуванням 

розрахунків, 

проведених до 

надання 

звітності за 

звітний період 

МВт∙год тис. грн тис. грн % тис. грн тис. грн 

ТОВ 

«ХЕРСОНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕК» 

Січень (станом на 20.02.2022) 
168 918,1 58 384,9 58 384,9 100% 0,0 0,0 

Лютий (станом на 20.03.2022) 
137 608,8 47 563,1 17 802,8 37% 29 760,3 0,0 

Березень (станом на 20.04.2022) 

134 001,5 46 316,3 0,0 0% 46 316,3 29 627,5 

Квітень (станом на 20.05.2022) 
99 729,6 34 470,5 0,0 0% 34 470,5 77 832,9 

Травень (станом на 20.06.2022) 
105 383,2 36 424,7 0,0 0% 36 424,7 111 059,8 

Червень (станом на 20.07.2022) 
141 145,4 48 785,5 0,0 0% 48 785,5 147 293,4 

Загальна сума заборгованості за січень-червень 2022 (станом на 20.07.2022) 196 078,9 
 

Таким чином, відповідно даних форми звітності № 16-НКРЕКП-моніторинг-передача 

(місячна) «Звіт про  рівень розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 

№ 450, яка була подана НЕК «УКРЕНЕРГО» до НКРЕКП, загальна заборгованість  

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» (в цілому по юридичній особі) перед НЕК «УКРЕНЕРГО» 

за послугу з передачі електричної енергії складає, станом на 20.07.2022, 196 078,9 тис. грн  

(без ПДВ). 

 

Довідково: 
 

Стан розрахунків за отриману послугу з розподілу електричної енергії, за інформацією 

наданою листом ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» від 10.08.2022 № 003213, станом на 

31.07.2022:  

Місяць 

2022 року 

Заборгованість 

(+)/переплата (-) 

на початок 

періоду, тис. грн 

(з ПДВ) 

Обсяг наданих 

послуг, МВт*год 

Вартість тис. 

грн. (з ПДВ) 

Сплачено 

тис. грн 

(з ПДВ) 

Заборгованість 

(+)/переплата (-) 

на кінець періоду, 

тис. грн (з ПДВ) 

Січень -79 436,00 138 259,16 199 283,97 188 923,11 -69 075,14 

Лютий -69 075,14 135 108,10 159 995,66 155 000,00 -64 079,47 

Березень -64 079,47 132 753,30 167 845,41 90 0000,00 13 765,94 

Квітень 13 765,94 100 055,78 126 273,43 90 000,00 50 039,37 
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Травень 50 039,37 104 520,75 114 478,27 80 000,00 84 517,64 

Червень 84 517,64 137 040,21 137 047,52 18 000,00 203 565,16 

Липень 203 565,16 154 086,00 149 492,23 0,00 353 057,38 

Всього  901 823,30 1 054 416,49 621 923,11  
 

Комісія з перевірки зазначає, що протягом січня – липня 2022 року Ліцензіатом отримано 

послуг з розподілу електричної енергії на суму 1 054 416,49 тис. грн (з ПДВ), з яких Ліцензіатом 

було сплачено  621 923,11 тис. грн (з ПДВ), тобто рівень сплати за вказаний період за послугу  

з розподілу електричної енергії склав 58,98 %. 

Загальна заборгованість станом на 31.07.2022 складала 353 057,38 тис. грн (з урахуванням 

переплати на початок 2022 року у сумі 79 436,00 тис. грн (з ПДВ)). Рівень розрахунків за 

послуги з розподілу електричної енергії, з урахуванням заборгованості на початок 2022 року, 

становить 63,79 %. 

 

На основі даних, відображених ОСР у формі звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-розподіл 

(місячна) «Звіт про рівень розрахунків», затвердженій постановою НКРЕКП від 29.03.2019  

№ 450, комісією з перевірки здійснено аналіз стану заборгованості постачальників 

універсальних послуг (в цілому по юридичній особі) перед операторами систем розподілу за 

послугу з розподілу електричної енергії протягом січня – липня 2022 року. 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що відповідно до підпункту 11 пункту 3.2 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна)  

інформація щодо заборгованості за послугу з розподілу електричної енергії зазначається станом 

на 20-те число місяця, наступного за звітним. 

Таким чином, у разі відсутності у електропостачальника заборгованості перед ОСР за 

послуги з розподілу електричної енергії у звітному періоді такий ОСР буде відсутній у вказаній 

формі звітності. 

 (без ПДВ) 

Найменування ОСР 

Обсяг розподіленої електричної енергії у звітному місяці 

Обсяг 

розподіленої 

електричної 

енергії у 

звітному 

місяці 

Сума коштів, 

нарахована 

за 

розподілений 

у звітному 

місяці обсяг 

електричної 

енергії  

Сума коштів, 

сплачена за 

розподілений у 

звітному 

місяці обсяг 

електричної 

енергії  

Рівень 

оплати 

за 

звітний 

місяць 

Борг за 

фактични

й місяць  

Борг за 

попередні 

періоди з 

урахуванням 

розрахунків, 

проведених до 

надання 

звітності за 

звітний період 

тис. кВт∙год тис. грн  тис. грн % тис. грн  тис. грн  

Січень  (станом на 20.02.2022) 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Лютий (станом на 20.03.2022) 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 136,9 173,4 0,0 0,0 173,4 0,0 

Березень (станом на 20.04.2022) 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 82,4 104,4 0,0 0,0 104,0 0,0 

Квітень (станом на 20.05.2022) 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 56,8 71,9 239,0 332,4 0,0 55,8 

Травень (станом на 20.06.2022) 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 73,7 93,4 0,0 0,0 93,4 0,0 

Червень (станом на 20.07.2022) 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 100,1 126,8 93,4 73,6 33,4 0,0 
            

Проаналізувавши дані форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна), 

затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, яка була подана операторами систем 

розподілу до НКРЕКП, заборгованість ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» (в цілому по 

юридичній особі) перед ОСР за послуги з розподілу електричної енергії за фактичний місяць 

станом на 20.07.2022 склала 33,4 тис. грн (без ПДВ) перед АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО». Борг 

за попередні періоди з урахуванням розрахунків, проведених до надання звітності за звітний 

період, відсутній. 
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Також, ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» листом від 10.08.2022 № 003213 надало 

інформацію про стан розрахунків усіх категорій споживачів за спожиту електричну енергію: 
 

№ 

з/п 

Категорія 

споживачів 

Заборгованість 

(+)/  

передоплата (-)  

станом на 

01.01.2022, 

тис. грн (з ПДВ) 

Обсяг наданих послуг 

Сплачено, 

тис. грн 

(з ПДВ) 

Заборгованість 

(+)/ передоплата 

(-) станом на 

31.07.2022, тис. 

грн (з ПДВ) 

У т.ч. заборгованість 

за поставлену 

електроенергію  

(без врахування 

авансових платежів)  

тис. грн (з ПДВ) 

МВт*год 
тис. грн, 

(з ПДВ) 

 Усього, у т.ч.: 199 332,0 936 519,0 2 359 672,0   1 121 636,0 1 437 368,0 1 494 523,0 

1 в рамках ПУП 130 033,0 793 177,0 1 817 617,0 816 673,0 1 130 977,0 1 178 133,0 

1.1 

побутові 

споживачі (без 

пільг та субсидій), 

у т.ч. 

146 506,0 573 530,0 867 332,0 640 871,0 372 967,0 404 359,0 

1.1.1 індивідуальні 135 178,0 543 810,0 818 297,0 610 330,0 343 145,0 374 541,0 

1.1.2 колективні 11 362,0 28 139,0 46 274,0 28 494,0 29 142,0 29 019,0 

1.1.3 релігійні -150,0 1 581,0 2 656,2 2 023,0 483,0 598,0 

1.1.4 пільги та субсидії 116,0 0,0 105,0 24,0 197,0 201,0 

1.2 
непобутові 

споживачі, у т. ч. 
-16 473,0 219 647,0 950 285,0 175 802,0 758 010,0 773 774,0 

1.2.1 малі непобутові -17 650,0 70 164,0 363 895,0 171 233,0 175 012,0 190 406,0 

1.2.2 
бюджетні установи 

та організації 
1 177,0 149 483,0 586 390,0 4 569,0 582 998,0 583 368,0 

2 
за вільними 

цінами 
69 299,0 143 342,0 542 055,0 304 963,0 306 391,0 316 390,0 

2.1 
бюджетні установи 

та організації 
11 788,0 28 145,0 114 126,0 37 825,0 88 089,0 88 194,0 

2.2 
промислові 

споживачі 
28 626,0 27 882,0 99 362,0 85 793,0 42 195,0 46 253,0 

2.3 інші 28 885,0 87 315,0 328 567,0 181 345,0 176 107,0 181 943,0 

 

Станом на 01.01.2022 загальний борг споживачів електричної енергії перед  

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» становив 199 332,0 тис. грн (з ПДВ). Протягом січня – 

липня 2022 року ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» поставлено електричної енергії 

споживачам на суму 2 359 672,0 тис. грн (з ПДВ). Сплачено споживачами за цей же період  

1 121 636,0 тис. грн (з ПДВ), рівень оплати склав 47,53 %. 

Комісією з проведення перевірки проаналізовано стан розрахунків споживачів Товариства 

та встановлено, що загальна заборгованість споживачів за поставлену електроенергію складає 

1 437 368,0 тис. грн (з ПДВ), у тому числі: 

- за універсальною послугою 1 130 977,0 тис. грн (з ПДВ); 

- за вільними цінами 306 391,0 тис. грн (з ПДВ). 

Слід зазначити, що заборгованість споживачів станом на 31 липня 2022 року у порівнянні 

із заборгованістю на початок 2022 року, яка складала 199 332,0 тис. грн, збільшилась на 

1 238 036,0 тис. грн (з ПДВ) або на 621,1 %. 

 

Також, ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» листом від 10.08.2022 № 003213 надано 

інформацію щодо заборгованості ДП «Гарантований покупець» за надані Ліцензіатом послуги із 

забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у 2022 році: 

Місяць 

2022 року 

Заборгованість 

на початок 

періоду, 

 тис. грн (з ПДВ) 

Вартість наданої 

послуги, тис. грн 

(з ПДВ) 

Сплачено, 

 тис. грн (з ПДВ) 

Рівень 

оплати за 

звітний 

місяць, % 

Заборгованість на 

кінець періоду, 

тис. грн (з ПДВ) 

Січень 0,00 540 331,58 540 331,58 100,0 0,00 

Лютий 0,00 466 360,82 622 672,35 133,5 -156 311,53 

Березень -156 311,53 423 390,47 34 753,76 8,2 232 325,18 

Квітень 232 325,18 241 950,42 74 349,72 30,7 399 925,88 

Травень 399 925,88 162 422,02 314 989,66 193,9 247 358,24 

Червень 247 358,24 162 336,29 146 313,08 90,1 263 381,44 

Липень 263 381,44 193 734,74 269 697,91 139,2 187 418,27 

Всього  2 190 526,34 2 003 108,06 91,44  
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Комісія з перевірки зазначає, що протягом січня – червня 2022 року Ліцензіатом надано 

послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів на суму       

2 190 526,34 тис. грн (з ПДВ), з яких Ліцензіату було сплачено 2 003 108,06 тис. грн (з ПДВ), 

рівень розрахунків за вказаний період склав 91,44 %. 

Загальна заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед ТОВ «ХЕРСОНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕК» станом на 31.07.2022 складає 187 418,27 тис. грн (з ПДВ) (з урахуванням 

сальдо на початок 2022 року в сумі 0,0 тис. грн (з ПДВ)), рівень розрахунків за послугу із 

забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів склав 91,44 %. 
 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 04.11.2022 № Ч/221104-2, 

майже з перших днів агресії рф, Херсонська область перебуває під окупацією військами рф та 

частково в зоні бойових дій (окремі райони), внаслідок чого рівень розрахунків споживачів знизився 

з 93% на початку 2022 року (у січні-лютому) до 5,98% (у липні), заборгованість споживачів 

станом на 31 липня 2022 року у порівнянні із заборгованістю на початку року яка складала 199,3 

млн грн збільшилась на 1238,0 млн грн. При цьому, доля приросту в сумі 582,9 млн грн, це 

заборгованість бюджетних установ, які з березня 2022 року по даний час взагалі не проводять 

розрахунки за спожиту електроенергію. 

Отже, наявна криза не платежів внаслідок порушення життєдіяльності споживачів в 

умовах війни, відсутність важелів впливу на боржників (через заборону і небезпеку виконання 

робіт з відключення в умовах військового стану), та занепад господарської діяльності ТОВ 

«ХОЕК» через дії окупантів спрямовані на знищення будь-якої діяльності згідно законодавства 

України (захват орендованих Товариством приміщень, майна, архіву, погрози розправою персоналу 

за рознесення рахунків, обшуки у будинках працівників, відключення мереж стаціонарного, 

мобільного зв’язку та інтернету тощо) призвели до неспроможності ТОВ «ХОЕК» здійснювати 

платіжні зобов’язання згідно укладених договорів з учасниками ринку, та фактично поставили 

Товариство на межу банкрутства. 

Згідно п. 1.7 Правил ринку, починаючи з 29 червня 2022 року через несплату рахунків за 

врегулювання небалансів, виставлених ПрАТ «НЕК «Укренерго» згідно договору про врегулювання 

небалансів, виставлених ПрАТ «НЕК «Укренерго» згідно договору про врегулювання небалансів від 

10.05.2019 № 0280-01024, ТОВ «ХОЕК» перебуває у статусі «переддефолтний» із застосуванням 

алгоритму зняття коштів з рахунків із спеціальним режимом використання ТОВ «ХОЕК»  

у порядку, встановленому Постановою НКРЕКП від 18.06.2019 № 1041. 
 

 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42117825) щодо 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу.  

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42117825) забезпечити  

у повному обсязі розрахунки з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії, 

про що у строк до 01 березня 2023 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у 

Чернівецькій області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 
 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                      Я. Зеленюк 

 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про застереження  

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 

щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних 

умов з постачання електричної енергії 

споживачу  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 15 листопада 2022 року 

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

невиїзної перевірки від 21 жовтня 2022 року № 296, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 899 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК»   

та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки 

від 03 жовтня 2022 року № 343, установлено, що ТОВАРИСТВОМ  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42117825) не дотримано 

вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – 

Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме: 

пунктів 1 та 2 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон), згідно з якими 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,  
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та укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів; 

частини першої статті 75 Закону, якою встановлено, що розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі, у тому числі 

шляхом клірингу (неттінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові 

для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови 

таких договорів; 

підпункт 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та  

в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної 

енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»  

(код ЄДРПОУ 42117825) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень  

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої  

статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 21 жовтня 2022 року № 296, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 899 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 

ЄДРПОУ 42117825) усунути порушення 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: 

пункту 2 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», яким встановлено, що електропостачальник зобов’язаний 

укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові 
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для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати 

умови таких договорів; 

підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата  сплачувати своєчасно та  

в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної 

енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

для чого забезпечити у повному обсязі розрахунки з НЕК «УКРЕНЕРГО» 

за послугу з передачі електричної енергії, про що у строк до 01 березня  

2023 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернівецькій області  

з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


