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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 № 60-р» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 902 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» НКРЕКП 

здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСНА ЕК», 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  

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

№ 60-р «Про усунення порушень ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» (далі – 

Розпорядження № 60-р). 
 

Розпорядженням № 60-р ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 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 Кіровоградській області з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів. 
 

Товариство листами від 29.11.2022 № 2359/07 та від 30.11.2022 № 2376/07 

повідомило НКРЕКП про стан виконання Розпорядження № 60-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 листі від 29.11.2022 № 2359/07 Товариство просить HKPEKП 

врахувати, що виникнення заборгованості перед HEK «УКРЕНЕРГО» зумовлено 

об’єктивними, незалежними від Товариства причинами, а саме у зв’язку із значним 

зростанням заборгованості споживачів за відпущену електроенергію, що пов’язано із 

складною ситуацією в державі, яка станом на 01.11.2022 становить 150 065 тис. грн  

(з ПДВ). Крім того, ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» не виконує зобов’язання, 

покладені на нього пунктом 5 Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.06.2019. № 483, та Договором від 26.06.2019 №15/01 

про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів, яким на ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» покладено обов’язок 
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відшкодування надання постачальниками універсальних послуг гарантованому 

покупцю послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів за договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної 

енергії для побутових споживачів постачальником універсальних послуг, що призвело 

до утворення заборгованості держави за відшкодування універсальної послуги 

Товариству, яка станом на 01.11.2022 становить 502 937 тис. грн (з ПДВ). 

Товариство підкреслює, що ним вживалися i вживаються вичерпні заходи щодо 

стягнення заборгованості із споживачів за спожиту електричну енергію, але вони не є 

достатньо дієвими через обмеження, передбачені чинним законодавством. 

За умови погашення вищевказаної заборгованості, Товариство матиме 

можливість здійснити розрахунки перед HEK «Укренерго». 
 

Листом від 30.11.2022 № 2376/07, що надісланий в доповнення до листа 

Товариства від 29.11.2022 № 2359/07, Ліцензіат просить НКРЕКП перенести строки 

усунення порушення щодо повного виконання зобов’язання перед  

НЕК «УКРЕНЕРГО», що визначені Розпорядженням № 60-р. 
 

З огляду на викладене, враховуючи листи ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 

від 29.11.2022 № 2359/07 та від 30.11.2022 № 2376/07 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 № 60-р «Про усунення порушень ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСНА ЕК» 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 № 60-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 листи ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» від 29 листопада 2022 року № 2359/07 

та від 30 листопада 2022 року № 2376/07, 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 № 60-р «Про усунення 

порушень ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» слово «січня» замінити 

словом «квітня». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


