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Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП 

від 09 вересня 2021 року № 1512»  
«Про накладення штрафу на ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг за результатами планової перевірки дотримання 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» (далі – 

ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС», Товариство) Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), прийнято 

постанову НКРЕКП від 09 вересня 2021 року № 1512 «Про накладення штрафу на 

ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» (зі змінами, внесеними постановою 

НКРЕКП від 03.05.2022 № 435) (далі – Постанова № 1512). Відповідно до підпункту 

2 пункту 2 Постанови № 1512 ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» було зобов’язане 

забезпечити у строк: 

 

до 18 січня 2023 року 

здійснення розрахунків з 

оптовим продавцем, на якого 

покладені спеціальні обов'язки 

для забезпечення 

загальносуспільних інтересів, 

визначених договором купівлі-

продажу природного газу 

відповідно до абзацу п'ятого 

пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних 

умов. 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 

із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

введеним відповідно до Указу Президента України 

№ 64/2022 та продовженим Указами Президента 

України вiд 14 березня 2022 року № 133/2022, вiд 

18 квiтня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 

року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року 

№573/2022, від 07 листопада 2022 року № 757/2022 

ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» листом від 27 грудня 

2022 року № 355 звернулось до НКРЕКП щодо 

відтермінування до 30 числа шостого місяця після 

припинення або скасування дії в Україні воєнного 

стану виконання вимог підпункту 2 пункту 2 

Постанови № 1512 в частині здійснення розрахунків 

із оптовим продавцем, на якого покладені 

спеціальні обов’язки для забезпечення 

загальносуспільних інтересів. 

 

 
Ураховуючи звернення ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» (лист від 27.12.2022                       

№ 355), керуючись п. 10.9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 



2 

 

відповідних сферах та ліцензійних умов, від 14 червня 2018 року № 428, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує внести до Постанови № 1512 таку зміну: 

«У підпункті 2 пункту 2 постановляючої частини постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

09 вересня 2021 року № 1512 «Про накладення штрафу на ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» 

за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного 

регулювання» цифри та слова «18 січня 2023 року» замінити цифрами та словами 

«01 квітня 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 

НКРЕКП від 09 вересня 2021 року 

№ 1512 

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», пункту 10.9 глави 10 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, з урахуванням листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» від 27 грудня 2022 року № 355, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,   

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

У підпункті 2 пункту 2 постановляючої частини постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 09 вересня 2021 року № 1512 «Про накладення штрафу на 

ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» цифри та слова «18  січня 

2023 року» замінити цифрами та словами «01 квітня 2023 року». 
 

 

 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 


