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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 23 листопада 2022 року № 103-р» 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

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

на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222  

(у редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), на підставі 

посвідчень на перевірку від 15.09.2022 № 307 та від 03.10.2022 № 342 НКРЕКП здійснено 

планову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42223804) (далі –  

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», 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 2021 

року по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 25 жовтня 2022 року 

№ 299, та прийнято розпорядження НКРЕКП від 23 листопада 2022 року  № 103-р «Про 

усунення порушень ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (далі – Розпорядження № 103-р). 
 

Відповідно до розпорядної частини розпорядження № 103-р 

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» зобов’язано усунути порушення нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку 

електричної енергії), а саме: 

підпунктів 5, 8 – 11 пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу ІХ щодо обов’язку 

електропостачальника зазначати у рахунках за електричну енергію інформацію про: 

адреси, телефони, вебсайти для подання заяв, претензій та скарг і надання 

повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем, 

дату, до якої необхідно сплатити, 

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого 

електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника, 

строк дії договору та можливість пролонгації, 

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без 

штрафних санкцій; 

пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу ІХ щодо обов’язку електропостачальника 

додатково до рахунка за електричну енергію щорічно, до 20 лютого року, наступного за 

звітним, надавати споживачу інформацію щодо: 

частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, 

гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші 
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джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або 

виробленої на власних електроустановках) за попередній рік; 

посилання на доступні джерела інформації (вебсторінки тощо) про вплив на 

довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії, 

купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній 

рік; 

права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни; 

порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної 

енергії; 

можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням 

особливих потреб споживача; 

динаміки обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік 

та їх вартості; 

переваг ефективного кінцевого використання електричної енергії споживачами; 

необхідних заходів для підвищення енергоефективності при споживанні 

електричної енергії, 

для чого в рахунках за електричну енергію розмістити інформацію, визначену 

вимогами підпунктів 5, 8 – 11 пункту 9.6.1 та пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу ІХ Правил 

роздрібного ринку електричної енергії, про що у строк до 31 грудня 2022 року 

повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів. 
 

Листом від 16.12.2022 № 02-9-1/15979 (вх. НКРЕКП від 22.12.2022 № 19371/1-22) 

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» повідомило (мовою документу): «НКРЕКП при 

затверджені структури тарифу ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» на 2022 -2023 р.р. не 

передбачив витрати на друк, зазначеної додаткової інформації, які за орієнтовними 

розрахунками будуть складати 927 022,20 грн., виходячи з наступних розрахунків: 

713,094 тис. (всього споживачів (з них 693,483 тис. побутові споживачі; 19,61 тис. 

непобутові споживачі)) х 1,30 грн. (додаткові витрати на друк додаткової інформації в 

рахунках та витрати на папір на 1споживача) - 927 022,20 грн. 

 

Таким чином, враховуючи значну кількість споживачів постачальника, додаткові 

витрати, які понесе постачальник для друкування у відредагованій редакції рахунків за 

електричну енергію згідно Розпорядження, ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» звертається 

до НКРЕКП про продовження строку усунення порушень згідно Розпорядження 

від 23.11.2022 р. № 103-р до 30.04.2023». 

Враховуючи лист ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» 16.12.2022 № 02-9-1/15979 (вх. 

НКРЕКП від 22.12.2022 № 19371/1-22)  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 від14 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного 

контролю пропонує: 
 

Унести до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 листопада  2022 року № 103-р «Про 

усунення порушень ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» наступні зміни: 
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у абзаці 18 розпорядної частини Розпорядження цифри та слова «31 грудня 2022 року» 

замінити цифрами та словами «30 квітня 2023 року».  

 

 

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 23 листопада 2022 року № 103-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 НКРЕКП від 14 червня 

2018 року № 428, ураховуючи лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» від 16 грудня 2022 року 

№ 02-9-1/15979 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

В абзаці вісімнадцятому розпорядчої частини розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 23 листопада 2022 року № 103-р «Про усунення 

порушень ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» цифри та слова «31 грудня 

2022 року» замінити цифрами та словами «30 квітня 2023 року». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


