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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

виїзної перевірки ТОВ «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП» 

 
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 про НКРЕКП) 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 невиїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 
 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП підставою для 

проведення позапланової виїзної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної або 

юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав. 
 

До НКРЕКП надійшло звернення Комунального некомерційного підприємства 

«Криворізький міський клінічний пологовий будинок № 1»  

від 24.11.2022 № 624 щодо неналежного здійснення господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу електропостачальником ТОВ «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код 

ЄДРПОУ 43801489). 
 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

ТОВ «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП» вбачаються ознаки порушень вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та недотримання 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469  

(далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), зокрема: 
 

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; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії),  

а саме: 

пункт 3.2.2 глави 3.2 розділу ІІІ, яким встановлено, що зміна або розірвання 

договору про постачання електричної енергії споживачу у зв’язку з істотною зміною 

обставин, якими сторони керувалися при його укладенні, здійснюється у порядку, 

визначеному законодавством України, цими Правилами та умовами договору, 

пункт 3.2.15 глави 3.2 розділу ІІІ, яким встановлено, що у разі закінчення строку дії 

договору про постачання електричної енергії або дострокового його розірвання (за 

ініціативою електропостачальника) електропостачальник не пізніше ніж за 20 календарних 

днів до передбачуваного дня припинення дії договору та постачання електричної енергії 

повинен повідомити про це споживача, відповідного (відповідних) оператора (операторів) 

системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані 

електроустановки такого споживача, із зазначенням дати припинення постачання 
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електричної енергії споживачу, 

підпункт 1 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V, яким встановлено, що постачальник 

електричної енергії зобов'язаний укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності з 

постачання електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, 

підпункт 2 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V, яким визначено, що постачальник 

електричної енергії зобов’язаний здійснювати постачання електричної енергії за вільними 

цінами за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням цих 

Правил, 

пункт 7.1 розділу VII, яким встановлено, що електрична енергія споживачу, який не 

допускає порушень своїх договірних зобов'язань перед оператором системи передачі та/або 

оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім 

випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з 

електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому 

числі цими Правилами; 

Ліцензійних умови з постачання електричної енергії споживачу, а саме: 

підпункту 13 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові 

для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів, 

підпункту 14 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання 

електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-

правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з 

дотриманням правил роздрібного ринку. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до абзацу десятого 

частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП у разі виявлення під час проведення 

позапланової виїзної перевірки однорідних порушень або таких, що прямо випливають із 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення позапланової 

перевірки, Регулятор має право перевіряти такі порушення із подальшим застосуванням до 

суб’єкта господарювання відповідальності, передбаченої законодавством. 
 

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 2 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 «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП», на 

підставі якої провести позапланову виїзну перевірку в частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, а саме: 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«СК ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43801489) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу, зокрема вимог пункту 1 частини другої статті 57 Закону 

України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії,  

а саме пункту 3.2.2 глави 3.2 розділу ІІІ, пункту 3.2.15 глави 3.2 розділу ІІІ, підпункту 1  

пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V, підпункту 2 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V, пункту 7.1 

розділу VII, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме 

підпунктів 13 та 14 пункту 2.2. 

 

 

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 «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП» 

 

 

Відповідно до пункту 2 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 

звернення Комунального некомерційного підприємства «Криворізький міський 

клінічний пологовий будинок № 1» від 24 листопада 2022 року № 624 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову виїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43801489)  

у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 


