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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»  
 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон) НКРЕКП здійснює державний контроль за 

дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики 

та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов 

шляхом проведення, зокрема позапланових виїзних перевірок.  

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.  

Відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 19 Закону підставою для 

проведення позапланової виїзної перевірки є подання суб’єктом господарювання, що 

провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, письмової заяви про 

здійснення заходу державного контролю.  

До НКРЕКП надійшла письмова заява ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» від 

20.02.2023 № 887-Сл-137-0223 щодо здійснення позапланової виїзної перевірки з 

питань, що передбачались плановою перевіркою за період діяльності з 01.01.2021 по 

31.12.2022. 

Планова перевірка дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, 

затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 201 за період 

діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2022 не відбулась. НКРЕКП було складено Акт про 

відмову ліцензіата у проведенні планової перевірки від 27.01.2023 № 65, у зв’язку з 

відсутністю керівника ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» або уповноваженої особи 

Ліцензіата у першій день перевірки. 

Плановою перевіркою передбачалось перевірити питання, зазначені у Додатку 16 

до 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 14.06.2018 № 428 (зі змінами) за період 

діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2022. 

Керуючись положеннями пункту 1 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП 

та постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів 

державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного 

стану» (зі змінами) Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 
постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки                        

ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку  

ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у частині питань, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цього заходу. 

 

 
Директор Департаменту 

ліцензійного контролю                                                                                   Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                       Київ                                      № _______________ 

 

Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ТОВ 

«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» 
 

Відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і 

державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням 

листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» від 20 лютого 2023 року № 887-Сл-137-0223 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39582749) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, у частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                К. Ущаповський 


