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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження 
ТОВ «ВЕЗ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення  
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»  

 
На підставі постанови НКРЕКП від 22 лютого 2022 року № 330.50 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВЕЗ», та посвідчення на проведення перевірки від 05 
січня 2023 року № 18 НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (код 
ЄДРПОУ 42159289) (далі – ТОВ «ВЕЗ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових 
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 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 2019 року по 17 
січня 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 24 січня 
2023 року № 53 (далі – Акт №53).  

 

ТОВ «ВЕЗ» листом від 26.01.2023 № 01-8/147 надало до НКРЕКП письмові пояснення 
та обґрунтування до Акту № 53.  

 

Так, зазначеним Актом № 53 встановлено наступне:  
 

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

підпункту 1 пункту 2 статті 57 
Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 
 
 
 
 

підпункту 2 пункту 2.2 глави  2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 

 
 
 

пункту 11.3.20. глави 11.3 розділу ХІ 
Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2019 
№ 312 (далі – Правила) (в редакції 

що діяла до 12.10.2022) 
 

підпункту 2 пункту 1 постанови 
НКРЕКП від 26.04.2022 № 396 

щодо обов’язку електропостачальника 
дотримуватися ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання електричної 
енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, 
що регулюють функціонування ринку електричної 
енергії 

 
щодо обов’язку Ліцензіата при провадженні 

ліцензованої діяльності ліцензіат повинен укладати 
договори, обов’язкові для здійснення діяльності на 
ринку електричної енергії, та виконувати умови таких 
договорів; 

 
в частині забезпечення розрахунку за придбану 

електричну енергію виробленої генеруючою 
установкою приватного домогосподарства не пізніше 
15 днів після закінчення розрахункового періоду; 

 
 

 
частині забезпечення розрахунку за придбану 

електричну енергію виробленої генеруючою 
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пункту 4.1 розділу 4 Додатку 2 
«Договір про купівлю-продаж 

електричної енергії за «зеленим» 
тарифом приватним 

домогосподарством» до додатку 6 
«Типовий Договір про постачання 

електричної енергії 
постачальником універсальних 

послуг» Правил 
 

установкою приватного домогосподарства у період дії 
воєнного стану в Україні у розмірі не менше 
мінімального гарантованого розміру не пізніше 60 днів 
після закінчення відповідного розрахункового періоду, 
що становить календарний місяць (крім лютого 
2022 року) 

 
згідно якого розрахунковим періодом є календарний 

місяць. Оплата за продану електричну енергію, 
вироблену в обсязі, що перевищує місячне споживання 
електричної енергії приватним домогосподарством, 
здійснюється постачальником універсальних послуг до 
15 числа місяця, наступного за розрахунковим. 

Відповідно до умов Договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» 
тарифом приватним домогосподарством від 01.01.2019 № 17-13/67, який укладений між 
ТОВ «ВЕЗ» та Шевчуком В. А. оплата за продану електричну енергію, вироблену в обсязі що 
перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, 
здійснюється постачальником універсальних послуг до 15 числа місяця, наступного кварталу. 

Разом з цим Постановою НКРЕКП від 26.04.2022 № 396 передбачено, що на період дії 
воєнного стану в Україні ПУП має здійснювати оплату за придбану електричну енергію у розмірі 
не менше мінімального гарантованого розміру не пізніше 60 днів після закінчення відповідного 
розрахункового періоду, що становить календарний місяць (крім лютого 2022 року), а розрахунок 
за лютий 2022 року ПУП має здійснити в повному обсязі до 25 травня 2022 року. 

Аналіз вчасності розрахунків ТОВ «ВЕЗ» за придбану електричну енергію показав, що 
Ліцензіат в окремі періоди невчасно здійснював розрахунки з Шевчуком В. А. Результати аналізу 
наведено в таблиці. 

 
Розрахунковий 
період 

Фактично дата 
виплати 

Протерм
іновано, днів 

2019 
Лютий  18.03.2019 3 
Березень   17.04.2019 2 
Квітень  16.05.2019 1 
Червень 16.07.2019 1 
Серпень 16.09.2019 1 
Вересень 16.10.2019 1 
Листопад 16.12.2019 1 

2020 
Лютий  17.03.2020 2 
Березень   22.05.2020 37 
Квітень  30.06.2020 46 
Травень 16.07.2020 31 
Червень 31.08.2020 47 
Липень 30.09.2020 46 
Серпень 30.10.2020 45 
Вересень 30.11.2020 46 
Жовтень 30.12.2020 46 

2021 
Березень   30.04.2021 15 
Квітень  31.05.2021 16 
Травень 30.06.2021 15 
Червень 30.07.2021 16 
Липень 31.08.2021 16 
Серпень 30.09.2021 15 
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Вересень 29.10.2021 14 
Жовтень 28.01.2022 74 
Листопад 28.01.2022 44 

2022 
Червень 31.08.2022 2 
Липень 30.09.2022 1 
Вересень 30.11.2022 1 

 
Комісією з перевірки зазначено, що станом на 28.01.2022 розрахунки ТОВ «ВЕЗ» за придбану 

електричну енергію виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства 
Шевчука В. А. проведені повністю. Крім того, на момент перевірки Товариством забезпечено 
мінімальний гарантований розмір оплати придбаної у побутового споживача електричної енергії, 
виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства з енергії сонячного 
випромінювання заявника. 

 
ТОВ «ВЕЗ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 26.01.2023 № 01-8/147, зазначає, 

що затримка оплати за куплену електричну енергію, вироблену генеруючою установкою 
приватного домогосподарства заявника за жовтень-листопад 2021 року, спричинена суттєвим 
касовим розривом в обігових коштах після запровадження «фінансової» моделі ПСО, при якому 
вартість закупівлі елекричної енергії врахована в ціні універсальної послуги в серпні-листопаді 
2021 року значно менша від фактичної ціни закупівлі, що склалась на ринку в цих періодах. 

28.01.2022 розрахунки за «зеленим» тарифом з заявником згідно діючого договору 
проведені повністю. 

 

 
З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 

 
 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42159289) щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 
споживачу. 

 
 
Директор Департаменту             
ліцензійного контролю                                                         Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
 
 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про застереження ТОВ «ВЕЗ» щодо 
недопущення надалі недотримання 
вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, та порушення 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2023 року  
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 
виїзної перевірки від 24 січня 2023 року № 53, проведеної відповідно до постанови 
НКРЕКП від 22 лютого 2022 року № 330.50 «Про проведення позапланової виїзної 
перевірки ТОВ «ВЕЗ», та посвідчення на проведення перевірки від 05 січня  
2023 року № 18, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42159289) 
порушено вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії, 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), а саме: 

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 
споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії; 

пункту 11.3.20 глави 11.3 розділу ХІ Правил роздрібного ринку 
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня  
2019 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), в 
частині забезпечення розрахунку за придбану електричну енергію, вироблену 
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генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного 
домогосподарства, не пізніше 15 днів після закінчення розрахункового періоду; 

пункту 4.1 глави 4 Додатку 2 «Договір про купівлю-продаж електричної 
енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством» до Типового 
договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних 
послуг, який є додатком 6 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, 
яким встановлено, що розрахунковим періодом є календарний місяць. Оплата за 
продану електричну енергію, вироблену в обсязі, що перевищує місячне 
споживання електричної енергії приватним домогосподарством, здійснюється 
постачальником універсальних послуг до 15 числа місяця, наступного за 
розрахунковим; 

підпункту 2 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 квітня 2022 року № 396 
«Про особливості визначення обсягу та проведення розрахунків за вироблену 
електричну енергію генеруючими установками приватних домогосподарств під 
час дії в Україні воєнного стану» у частині обов’язку постачальника 
універсальних послуг здійснювати оплату за придбану електричну енергію 
вироблену генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного 
домогосподарства у розмірі не менше мінімального гарантованого розміру не 
пізніше 60 днів після закінчення відповідного розрахункового періоду, що 
становить календарний місяць (крім лютого 2022 року); 

підпункт 13 пункту 2.2 глави  2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата при провадженні ліцензованої 
діяльності укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 
електричної енергії, та виконувати умови таких договорів. 

 
Відповідно до статей 17, 19 та 22 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:  
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42159289) щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 
постачання електричної енергії споживачу. 
 
 
Голова НКРЕКП                                                           К. Ущаповський 

 

 
 


