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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про збільшення строку  

проведення планової перевірки ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» 

 
Відповідно до положень статті 19 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

(далі – Закон) та на підставі Плану здійснення заходів державного контролю 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики  

та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 23 листопада 2022 року № 1550, відповідно до посвідчення на проведення 

планової перевірки від 12 січня 2023 року № 40 з 31 січня 2023 року  

по 20 лютого 2023 року здійснюється планова перевірка дотримання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ 

ЗБУТ» (далі – ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ») вимог законодавства, що 

регулює функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, 

за період діяльності ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» з 17 червня 2020 року  

по 31 грудня 2022 року. 

Ураховуючи службову записку голови комісії з перевірки – головного 

спеціаліста Сектору НКРЕКП у Рівненській області від 31 січня 2023 року  

№ 6/50 СЛ-23 щодо розгляду питання про збільшення строку проведення планової 

перевірки, у зв’язку із великим обсягом перевірки, на підставі положень частини 

шостої статті 19 Закону та пункту 3.6 глави 3 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 вносить 

на розгляд питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ», відповідно до якої 

пропонується збільшити строк проведення зазначеної вище планової перевірки 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» на п’ять робочих днів. 

 

 
 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю                Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про збільшення строку  

проведення планової перевірки  

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» 
 

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Збільшити строк проведення планової перевірки дотримання ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39585960) 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, на п’ять 

робочих днів. 

 

Голова НКРЕКП                      К. Ущаповський 


