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Обґрунтування 

до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг, від 13 вересня 2022 року № 72-р» 
 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 913 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРА СХІД» НКРЕКП здійснено позапланову 

невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРА СХІД» (код ЄДРПОУ 42010964) (далі – ТОВ «ЕНЕРА СХІД», 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 позапланової 

невиїзної перевірки від 19 серпня 2022 року № 248, та прийнято, зокрема, розпорядження 

НКРЕКП від 13 вересня 2022 року № 72-р «Про усунення порушень ТОВ «ЕНЕРА СХІД» 

(далі – Розпорядження № 72-р). 
 

Розпорядженням № 72-р ТОВ «ЕНЕРА СХІД» 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 Відділ НКРЕКП у Харківській області  

з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 
 

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» листом від 10.01.2023 № 01-40-22/2/6 повідомило НКРЕКП, що 

порушення умов розрахунків Товариства з учасниками ринку електричної енергії є 

наслідком порушення споживачами ТОВ «ЕНЕРА СХІД» обов’зку щодо сплати за 

електричну енергію та надані послуги відповідно до укладених договорів, а також 

порушення ДП «Гарантований покупець» договірних зобов’язань та положень постанови 

Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 483 «Про затвердження Положення 

про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 

енергії». 

Станом на 01.01.2023 дебіторська заборгованість перед ТОВ «ЕНЕРА СХІД» складає: 

- споживачів електричної енергії – 157 449 144,50 грн (у т.ч. 113 279 864,90 грн 

побутових споживачів); 

- ДП «Гарантований покупець» – 10 095 528,71 грн. 

Також, Товариство має податковий борг та відповідно до пункту 87.9 статті 87 

Податкового кодексу України спрямування коштів платником податків на погашення 

грошового зобов'язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків 

спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 
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ТОВ «ЕНЕРА СХІД» зазначає, що Товариство здійснює всі необхідні дії з метою 

належного виконання вимог чинного законодавства, але всі структурні підрозділи 

Товариства знаходяться на території громад, які включені до Переліку територій, на яких 

ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, 

затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 22 грудня 2022 року № 309. 

Таким чином, дефіціт грошових коштів не дозволяє Товариству розрахуватися з 

НЕК «УКРЕНЕРГО» у строк до 20.01.2023. 

Враховуючи зазначене, Товариство просить НКРЕКП перенести строки усунення 

порушення щодо повного виконання зобов’язання перед НЕК «УКРЕНЕРГО», що 

визначені Розпорядженням № 72-р, до 31 грудня 2023 року. 
 

З огляду на викладене, враховуючи лист ТОВ «ЕНЕРА СХІД» від 10.01.2023  

№ 01-40-22/2/6 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 13 вересня 

2022 року № 72-р «Про усунення порушень ТОВ «ЕНЕРА СХІД» слово «січня» замінити 

словом «квітня». 

 

 

 

 

Заступник Директора 

Департаменту ліцензійного контролю       О. Романенко 



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 13 вересня 2022 року № 72-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 «ЕНЕРА СХІД»  

від 10 січня 2023 року № 01-40-22/2/6, 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 13 вересня 2022 року № 72-р «Про усунення 

порушень ТОВ «ЕНЕРА СХІД» слово «січня» замінити словом «квітня». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


