
Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» грудня 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

 

Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг від 06 вересня 2019 року № 1851»  

(«Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за порушення  

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії  

та здійснення заходів державного регулювання») 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови 

НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 917 «Про проведення планових перевірок суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІI кварталі 

2019 року» було проведено планову перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року 

№ 504, за результатами якої складено акти від 16 серпня 2019 року № 279 та № 280, а також 

прийнято постанову від 06 вересня 2019 року № 1851 «Про накладення штрафу на  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» 

(зі змінами) (далі – Постанова № 1851). 
 

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови № 1851 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» було 

зобов’язано: 
 

У строк до 31 грудня 2022 року погасити 

грошові зобов'язання за спільне 

використання електричних мереж КП СУБ 

«МИТНИЦЯ» в сумі 78,1 тис. грн (без ПДВ) 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Товариство листом від 14.12.2022  

№ 10895/04-01-02 поінформувало НКРЕКП та 

Сектор НКРЕКП у Черкаській області про стан 

усунення порушення та звернулось з проханням 

про продовження терміну усунення порушення  

до 01.07.2023. 
 

Так, листом від 14.12.2022 № 10895/04-01-02 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повідомило 

наступне. 
 

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 21.07.2022 по справі № 925/414/22 

відкрито провадження у справі про банкрутство Комунального підприємства Служба утримання 

будинків «Митниця» Черкаської міської ради та введено мораторій на задоволення вимог 

кредиторів. Призначено арбітражного керуючого (розпорядника майна), якому необхідно вжити 

заходів, щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна 

(органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, 

реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави. 

Встановлено строк подання розпорядником майна до Господарського суду відомостей про 

результати розгляду вимог кредиторів до 09.09.2022, згідно вимог ГПК України та Кодексу 

України з процедур банкрутства. 

12.12.2022 до Господарського суду Черкаської області від призначеного арбітражного 

керуючого (розпорядника майна) надійшли клопотання про закінчення процедури розпорядження 

майном та припинення повноважень розпорядника майна. Також, до Господарського суду 

Черкаської області арбітражного керуючого (розпорядника майна) надійшли клопотання про 

відкриття ліквідаційної процедури та про призначення ліквідатора. 



 

 

На даний час Господарським судом Черкаської області в справі від 12.12.2022 № 925/414/22 

розглядаються клопотання арбітражного керуючого (розпорядника майна). 

Дані обставини унеможливлюють на сьогоднішній день погашення грошових зобов’язань за 

спільне використання електричних мереж відповідно до чинного законодавства та відповідно 

виконання вимог підпункту 2 пункту 2 Постанови № 1851.  
 

З огляду на викладене, Ліцензіат просить відстрочити виконання зобов’язань  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» перед КП СУБ «МИТНИЦЯ» до 01.07.2023 та повного 

врегулювання питання після набрання законної сили остаточним судовим рішенням, про що буде 

повідомлено НКРЕКП окремим листом. 
 

Ураховуючи лист ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 16.06.2022 № 5086/04-01-02 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: 

У підпункті 2 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 вересня 2019 року № 1851 «Про накладення штрафу 

на ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» 

цифри та слова «31 грудня 2022 року» замінити цифрами та словами «01 липня 2023 року». 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю                                                                                 Я. Зеленюк 



 ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

      
___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 

Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 06 вересня 2019 року № 1851 

 

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 НКРЕКП від 14 червня  

2018 року № 428, ураховуючи лист ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 14 грудня 2022 року  

№ 10895/04-01-02, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

У підпункті 2 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 06 вересня 2019 року № 1851 «Про накладення штрафу на  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та 

здійснення заходів державного регулювання» цифри та слова «31 грудня 

2022 року» замінити цифрами та словами «01 липня 2023 року». 
 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
 


