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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 

«____» грудня 2022 року       Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 09 вересня 2022 року № 59-р» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 907 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» НКРЕКП 

здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» (далі – ТОВ 

«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ», Товариство) 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 12 серпня  

2022 року № 230, та прийнято, зокрема, розпорядження НКРЕКП від 09 вересня  

2022 року № 59-р «Про усунення порушень ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 

(далі – Розпорядження № 59-р). 
 

Розпорядженням № 59-р ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» зобов’язано 

усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу 

для чого забезпечити пропорційність розрахунків за послуги з передачі та розподілу 

електричної енергії та виконання умов договору про надання послуг з передачі 

електричної енергії, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом забезпечення у 

повному обсязі розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі 

електричної енергії, про що у строк до 20 січня 2023 року повідомити НКРЕКП та 

Сектор НКРЕКП у Закарпатській області з наданням належним чином завірених 

копій підтвердних документів. 
 

Товариство листом від 14.12.2022 № 001-21/3407 повідомило НКРЕКП та Сектор 

НКРЕКП у Закарпатській області про стан виконання Розпорядження № 59-р, а також 

звернулось з проханням продовжити термін усунення порушення щодо забезпечення у 

повному обсязі розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної 

енергії. 

Зокрема, у вказаному вище листі Товариство повідомляє, що станом на 01.12.2022 

заборгованість ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» за послуги з передачі електричної 

енергії перед НЕК «УКРЕНЕРГО» складає 158 354 тис. грн. 

При цьому, сукупна заборгованість Товариства перед операторами системи 

розподілу за надані послуги з розподілу електричної енергії становить 408 372 тис. грн. 

Водночас, Товариство повідомляє, що в нинішніх умовах не в змозі виконати 

вимоги Розпорядження № 59-р та погасити заборгованість перед НЕК «УКРЕНЕРГО» 

у строк до 20 січня 2023 року з огляду, зокрема, на заборгованість  

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» перед Товариством за надану послугу із 

забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, яка станом  

на 01.12.2022 складає 1 219 852 тис. грн. 
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Відповідний дефіцит коштів, Товариство не спроможне компенсувати власними 

фінансовими ресурсами, так само як і не має можливості залучити такі кошти із 

зовнішніх джерел з огляду на умови воєнного стану, що вплинув також і на інших 

суб'єктів господарювання, у тому числі фінансові установи. 

Кошти, що надходять, ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» спрямовує 

першочергово на закупівлю електричної енергії, що з настанням опалювального 

періоду в умовах воєнного стану, покладає на Товариство ще більшу відповідальність 

ніж зазвичай. 

Товариство продовжує роботу по погашенню заборгованості за послуги з передачі 

електричної енергії, однак постійний брак коштів не дає можливості на даному етапі 

здійснити повну сплату наявного боргу. 

Так, ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» не здійснює повне погашення 

заборгованості, що виникла перед ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ», сума 

заборгованості постійно зростає. Отримання відповідних коштів, у тому числі часткове 

зменшення ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» суми боргу, дозволило б Товариству 

значно покращити рівень платежів на користь оператора системи передачі та 

операторів системи розподілу. 

З урахуванням наведеного, ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» звертається з 

проханням перенести строки виконання вимог Розпорядження № 59-р. 
 

З огляду на викладене, враховуючи лист ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»  

від 14.12.2022 № 001-21/3407 та відповідно до пункту 10.9 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 червня 2018 року № 428, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує: 
 

В абзаці п’ятому розпорядчої частини розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 09 вересня 2022 року № 59-р «Про усунення порушень  

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» слово «січня» замінити словом «квітня». 

 

 
 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю              Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 09 вересня 2022 року № 59-р 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 червня 2018 року № 428, ураховуючи лист ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»  

від 14 грудня 2022 року № 001-21/3407, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

В абзаці п’ятому розпорядчої частини розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 09 вересня 2022 року № 59-р «Про усунення 

порушень ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» слово «січня» замінити 

словом «квітня». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


