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22 березня 2023 року 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєктів постанов НКРЕКП «Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» 

 

Частинами першою та другою статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон) визначено повноваження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), щодо здійснення державного контролю 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. 

Згідно з пунктом 3 частини восьмої статті 19 Закону підставою для 

проведення позапланової невиїзної перевірки є неподання копій документів, 

засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої 

інформації на законну вимогу Регулятора. 

Пунктом 4 частини другої статті 17 Закону встановлено, що Регулятор має 

право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Регулятором строки, але 

не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому 

законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, 

пов’язаної з провадженням такими суб’єктами ліцензованої діяльності, 

необхідних для виконання покладених функцій.  

В рамках розслідування, розпочатого відповідно до постанови НКРЕКП 

від 17 січня 2023 року № 101 «Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 

містяться в діях ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ ПУЛЬС», керуючись пунктом 1.8 глави 1, пунктом 3.7 глави 3 

Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків 

електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 

23.09.2020 № 1760 (далі – Порядок), було підготовлено та належним чином 

надіслано до ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (листи від 24.01.2023 № 880/14.2.1/7-

23 та від 01.03.2023 № 2362/14.2.1/7-23) та до ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ ПУЛЬС» (листи від 24.01.2023 № 879/14.2.1/7-23 та від 01.03.2023 

№ 2363/14.2.1/7-23) запити про надання засвідчених в установленому 

законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, 

необхідної для проведення НКРЕКП розслідування порушень законодавства 

щодо функціонування ринку електричної енергії. 

Зазначеними компаніями відповіді на запити НКРЕКП та запитувану 

інформацію, пояснення та копії документів не надано.  
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Згідно з пунктом 5.1 глави 5 Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою НКРЕКП 14.06.2018 № 428, підставою для проведення позапланової 

невиїзної перевірки суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, зокрема, є неподання копій документів, 

засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої 

інформації на законну вимогу НКРЕКП. 

Ураховуючи неподання ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ ПУЛЬС» на вимогу НКРЕКП засвідчених в установленому 

законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, 

необхідних для проведення розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування  ринків електричної енергії та природного газу, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує  прийняти постанови НКРЕКП про проведення 

позапланових невиїзних перевірок ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ», 

ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС», на підставі яких провести 

позапланові невиїзні перевірки щодо дотримання ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» 

(код ЄДРПОУ 44665995) та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» (код 

ЄДРПОУ 44632734) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, а саме:   

пункту 1 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної 

енергії»;  

пункту 6 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної 

енергії»; 

пункту 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                Ярослав ЗЕЛЕНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                     Київ                                           № _______________ 

 

 
Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки  

ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» 

Відповідно до пункту 3 частини восьмої 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:  

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ»  (код ЄДРПОУ 

44665995) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для  

здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський  

 

 

 

 

 
 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                           Київ                                        № _______________ 

 

 
Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ТОВ 

«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

ПУЛЬС» 

Відповідно до пункту 3 частини восьмої 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:  

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 

44632734) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський  

 

 

 

 

 
 

 


