Департамент ліцензійного контролю
«____» ____________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії, порушення Ліцензійних умов з постачання електрничної енергії
споживачу та здійснення заходів державного регулювання»
На підставі постанови НКРЕКП від 21 жовтня 2020 року № 1932 «Про
проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК» Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області здійснено
позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» (код ЄДРПОУ
24742491) (далі – АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК», Ліцензіат) 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 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії
споживачу), за період діяльності з 01 липня 2019 року по 15 листопада 2020 року, за
результатами якої складено Акт від 27 листопада 2020 року № 575, який розміщено
на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Ліцензіат надав до НКРЕКП письмові заперечення та пояснення до Акту
позапланової виїзної перевірки від 27 листопада 2020 року № 575 листом
від 03 грудня 2020 року № 672, які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в
мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:
№
з/п

1

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункт 7 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії споживачу

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність),
необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та
функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів
для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені
НКРЕКП
стор. 5 - 10 Акта

Відповідно до постанови НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 «Про затвердження
форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо
їх заповнення» (зі змінами) (далі – Постанова НКРЕ № 1257), яка втратила чинність
з 01 квітня 2020 року, ліцензіати з постачання електричної енергії повинні надавати до
НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також на паперових носіях
до відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата, наступну
звітність:
форма № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію»
(далі – форма № 5-НКРЕКП) – не пізніше 20 числа місяця наступного за звітнім періодом;
форма № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену

постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам»
(далі – форма № 7-НКРЕКП) – не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом
(починаючи з 23 серпня 2019 року зазначена форма скасована).
Зазначена звітність має надаватися ліцензіатами щомісячно до НКРЕКП поштою на
паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді
(файл формату «xls») на адреси: nerc5ee@nerc.gov.ua та nerc7ee@nerc.gov.ua, а також на
паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або
через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі
адміністративних послуг.
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» не подавало взагалі на паперових носіях та в
електронному вигляді до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
звітність за формами № 5-НКРЕКП (за період липень 2019 року - березень 2020 року) та
№ 7-НКРЕКП (за липень 2019 року).
Відповідно до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження
форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх
заповнення» (зі змінами) суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зобов'язані подавати до
НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата
форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність
постачальника електричної енергії» (далі – форма звітності № 3а-НКРЕКП) починаючи з
грудня 2019 року (з дати внесення змін до Постанови № 282 постановою НКРЕКП
від 20 грудня 2019 року № 2897 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого
2019 року № 282»).
Згідно з пунктами 2.2 та 2.3 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3аНКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника
електричної енергії», затвердженій постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі
– Інструкція № 3а-НКРЕКП), суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зобов’язані щомісячно
подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за
місцезнаходженням ліцензіата форму звітності № 3а-НКРЕКП до 25 числа місяця, наступного
за звітним періодом. Форма звітності № 3а-НКРЕКП направляється ліцензіатом до НКРЕКП на
паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська,19 та в електронному вигляді
(файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу:
zvit3m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у
відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання
звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
Додаток 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної
енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКПпостачання електричної енергії (місячна) подається до НКРЕКП та її територіального органу у
відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щоквартально до 25 числа місяця,
наступного за звітним кварталом. Додаток 1 подають електропостачальники та/або трейдери,
крім суб’єктів господарювання, які відповідно до вимог нормативно-правових актів виконують
функції постачальника універсальних послуг та/або постачальника «останньої надії»
(починаючи зі звітності за грудень 2019 року).
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» надавало:
до НКРЕКП із порушенням терміну від 21 до 209 днів, встановленого Інструкцією
№ 3а-НКРЕКП, за період грудень 2019 року – квітень 2020 року та за серпень 2020 року
форму звітності № 3а-НКРЕКП - постачання електричної енергії (місячна);
не надало взагалі на паперових носіях та в електронному вигляді за період з грудня

2019 року по жовтень 2020 року до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
форму № 3а-НКРЕКП - постачання електричної енергії (місячна),
не надало взагалі на паперових носіях та в електронному вигляді за період
ІV квартал 2019 року - ІІІ квартал 2020 року до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області додаток 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з
постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності
№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна).
Під час перевірки Ліцензіатом було надано комісії з проведення перевірки Додаток 1
«Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії
споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання
електричної енергії (місячна) помісячно з січня 2019 року по жовтень 2020 року, а не
поквартально, як встановлено Постановою № 282.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження
форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх
заповнення» (далі – Постанова НКРЕКП № 450), ліцензіати з постачання електричної енергії
повинні надавати до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді
наступну звітність:
№ 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику
діяльності постачальника електричної енергії» (далі – форма № 1-НКРЕКП-моніторинг) - до
25 лютого року, наступного за звітним періодом;
№ 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів
електричної енергії» (далі – форма № 2-НКРЕКП-моніторинг) – до 25 лютого року, наступного
за звітним періодом;
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної
енергії» (далі – форма № 3-НКРЕКП-моніторинг) - до 25 числа місяця, наступного за звітним
періодом;
№ 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини» (далі –
форма № 4-НКРЕКП-моніторинг) – до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;
№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту
електричну енергію» (далі – форма № 9-НКРЕКП-моніторинг) – не пізніше ніж через 50 днів
після завершення звітного періоду;
№ 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за
спожиту електричну енергію та виставлення рахунків» (далі – форма № 10-НКРЕКПмоніторинг) – щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;
№ 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів
електропостачальника» (далі – форма № 11-НКРЕКП-моніторинг) – до 25 лютого року,
наступного за звітним періодом;
№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку
електричної енергії» (далі – форма № 12-НКРЕКП-моніторинг) – до 25 числа місяця,
наступного за звітним періодом.
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» взагалі не надавало на паперових носіях та
в електронному вигляді звітність, передбачену Постановою НКРЕКП № 450 за період з
липня 2019 року по жовтень 2020 року.
Під час проведення перевірки Ліцензіат надав до НКРЕКП та комісії з перевірки
17 листопада 2020 року в електронному вигляді форми звітності, затверджені Постановою
НКРЕКП № 450, зі значенням «0» обсягів електричної енергії поставленої споживачам за
період липень 2019 року - жовтень 2020 року, а саме:
форма № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна);
форма № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна);

форма № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна).
Також, Товариство 19 листопада 2020 року надало до НКРЕКП електронному вигляді
форми звітності, затверджені Постановою НКРЕКП № 450 зі значенням «0» обсягів
електричної енергії поставленої споживачам за 2019 рік:
форма № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна);
форма № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна);
форма № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна).
При цьому, звітність за формою № 4-НКРЕКП-моніторинг та формою
№ 11-НКРЕКП-моніторинг під час перевірки в паперовому та електронному вигляді
Ліцензіатом не надано.
підпункт 6 пункту 2.2
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально,
протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним,
внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

пункт 2 додатку 2 до Порядку
яким визначено, що форму звітності № 20-НКРЕКП
розрахунку та встановлення
(квартальна) подають платники внеску щокварталу не
ставки внесків на регулювання, пізніше другого робочого дня після встановленого строку
2
сплати, в якому сплачується внесок на регулювання на
затвердженого постановою
паперових носіях та електронною поштою до структурного
НКРЕКП від 06 квітня 2017 року підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням
№ 491 «Пояснення щодо
платника
внеску,
та
забезпечують
достовірність
заповнення форми звітності
інформації, наведеної у звіті
№ 20-НКРЕКП (квартальна)
стор. 10 – 13 Акта
«Звіт про сплату внеску на
регулювання»
За результатами опрацювання комісією з перевірки наданих Ліцензіатом до НКРЕКП
форм регуляторної звітності до початку перевірки, а також безпосередньо під час проведення
перевірки, передбаченої вимогами Постанови НКРЕКП № 282 та Постанови НКРЕКП № 450,
окрім звітності, передбаченої Постановою № 1257, яка фактично Ліцензіатом не надана,
встановлено, що АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» зазначало у звітності
обсяги електричної енергії, поставленої споживачам, зі значенням «0».
При
цьому,
комісією
з
проведення
перевірки
встановлено,
що
між
АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» та ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА» укладено
договір
про
надання
послуг
з
технічного
забезпечення
електроенергією
від 01 лютого 2019 року № 88/Е (далі – Договір).
Пунктом 1.2 Договору визначено, що Виконавець (АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК») забезпечує електричною енергією електроустановки Замовника
(ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА») і проводить повний комплекс заходів з поточного ремонту та
технічного обслуговування розподільчих установок і електричних мереж на промисловому
майданчику за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, якими здійснюється
електроживлення електроустановок Замовника.
Пунктом 2.1.2 Договору визначено, що Виконавець зобов’язується забезпечити
Замовника електроенергією – в обсягах визначених відповідно до розділу 8 даного договору
(Додаток №1 «Обсяг забезпечення електричної енергії Замовника»), в якому, зокрема
зазначено обсяг постачання електричної енергії Замовнику протягом календарного року
647 кВт.год (з розбивкою по місяцях).
Також, слід зазначити, що пунктами 2.2.5 та 2.2.6 Договору визначено наступне:
Замовник зобов’язаний вносити плату за споживання електричної енергії у
безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
На поточний рахунок Виконавця перераховуються:
- кошти за спожиту електричну енергію;
- кошти за спожиту активну електричну енергію, які будуть надходити за визнаною
претензією або рішенням суду;

- кошти за перетікання реактивної електроенергії.
За дату оплати приймається дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
Відповідно до Актів про фактичне споживання активної електроенергії, підписаних зі
сторони АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» та ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА», за
період, що перевірявся (з липня 2019 року по жовтень 2020 року), ТОВ «СТОРХАУЗ
УКРАЇНА» фактично спожито активної електричної енергії 658 370,85 кВт*год вартістю
1 581 883,34 грн (з ПДВ).
Крім того, під час перевірки комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки
зафіксовано, що в періоді що перевірявся, обсяг закупівлі АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК» електричної енергії у ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» відповідно
до договору про постачання електричної енергії споживачу від 19 грудня 2018 року №787 ПВ,
становив 30 712 162 кВт*год.
При цьому, АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» спожито на власні потреби
електричної енергії лише в обсязі 115 212 кВт*год. Втрати електричної енергії в мережах
Ліцензіата за вказаний період становили 2 058 977 кВт*год.
Тобто, за зазначений період Ліцензіат поставив електричну енергію іншим суб’єктам
господарювання в обсязі 28 537 973 кВт*год вартістю 68 756 358,73 грн (з ПДВ) (за тарифом
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»).
Однак, АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК», як ліцензіат НКРЕКП, було
зобов’язане згідно з нормами чинного законодавства подавати звітність, передбачену
Порядком № 491, а також щоквартально сплачувати внески на регулювання.
Проте, Актом перевірки зафіксовано неподання Ліцензіатом звітності, передбаченої
Порядком № 491, та несплата внесків на регулювання.
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частина 5 статті 56 Закону
«Про ринок електричної
енергії»

щодо
обов’язку
електропостачальника
для
забезпечення постачання електричної енергії споживачам
здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за
двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу
наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому
ринку, а також шляхом імпорту;

частина 1 статті 4 Закону
«Про ринок електричної
енергії»

у частині відсутності у електропостачальника
укладених договорів, наявність яких передбачена
вимогами
зазначеної
статті,
для
забезпечення
функціонування ринку електричної енергії;

підпункт 7 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
постачання з постачання
електричної енергії
споживачу

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність),
необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та
функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих
днів для надання копій документів, пояснень тощо),
встановлені НКРЕКП;

підпункт 10 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії споживачу

щодо обов’язку ліцензіата при формуванні договорів
постачання електричної енергії споживачу керуватися
примірним договором постачання електричної енергії
споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити
наявність у договорі умов постачання електричної енергії,
визначених Законом України «Про ринок електричної
енергії»;

підпункт 12 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії споживачу
підпункт 13 пункту 2.2

щодо обов’язку ліцензіата стати учасником ринку
відповідно до правил ринку електричної енергії;

щодо

обов’язку

ліцензіата

укладати

договори,

Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії споживачу
підпункт 14 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії споживачу
підпункт 17 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії споживачу

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку
електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;
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;
щодо
обов’язку
ліцензіата
для
забезпечення
постачання електричної енергії споживачам здійснювати
купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми
договорами та/або на ринку «на добу наперед»,
внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а
також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про
ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів,
що забезпечують функціонування ринку електричної
енергії;

підпункт 28 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії споживачу

щодо обов’язку ліцензіата відкрити в установах одного
з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для здійснення розрахунків;

пункт 4.5 розділу IV Правил
роздрібного ринку електричної
енергії, затверджених
постановою НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 312
(далі – ПРРЕЕ)

яким визначено, що оплата електропостачальнику
вартості електричної енергії, у тому числі на підставі
визнаної претензії, здійснюється виключно коштами на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання
електропостачальника;

пункт 2.7 глави 2 Інструкції
щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність
щодо заповнення форми
інформації,
зазначеної
ним
у
формі
звітності
звітності № 3а-НКРЕКП№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)
постачання електричної
енергії (місячна) «Звіт про
діяльність постачальника
електричної енергії»,
затвердженої постановою
стор. 13 – 19 Акта
НКРЕКП від 28 лютого 2019
року № 282
Комісією з проведення перевірки встановлено, що між АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК» та ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА» укладено договір про надання послуг з
технічного забезпечення електроенергією від 01 лютого 2019 року № 88/Е.
Пунктом 1.2 Договору визначено, що Виконавець (АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК») забезпечує електричною енергією електроустановки Замовника
(ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА») і проводить повний комплекс заходів з поточного ремонту та
технічного обслуговування розподільчих установок і електричних мереж на промисловому
майданчику за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, якими здійснюється електроживлення
електроустановок Замовника (детально у пункті 2 цього обґрунтування).
Комісія з проведення перевірки зазначає, що укладення договору про надання
послуг з технічного забезпечення електроенергією Законом України «Про ринок
електричної енергії» та ПРРЕЕ не передбачено, оскільки згідно з вимогами пункту 1.2.1
ПРРЕЕ на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної
енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється, зокрема за умови забезпечення

продажу (постачання) електричної енергії на підставі договору про постачання електричної
енергії.
Також комісія з перевірки також встановила, що АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» здійснює купівлю електричної енергії (у тому числі, яка постачалась
ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА») як споживач електричної енергії на підставі Договору про
постачання електричної енергії споживачу від 19 грудня 2018 року №787 ПВ, укладеного з
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ».
Тобто, Ліцензіат не здійснював закупку електричної енергії як учасник оптового
ринку електричної енергії, а використовуючи своє становище як основного споживача у
розумінні ПРРЕЕ, здійснював постачання електроенергії своєму субспоживачу.
Крім того, Товариством укладено з ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договір
споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, на підставі заявиприєднання від 19 грудня 2018 року.
Предметом Договору про постачання електричної енергії споживачу є постачання
електричної енергії споживачу. Законом визначено, що споживач - фізична особа, у тому
числі фізична особа - підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію
для власного споживання.
Згідно з вимогами пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ, основний споживач – це
споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи, електричні
мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії
іншим споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора
системи, субспоживач – це споживач, електроустановки якого приєднані до технологічних
електричних мереж основного споживача.
Отже, по відношенню до ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА» Товариство є основним
споживачем, а ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА» для Товариства – субспоживачем.
Згідно зі статтею 49 Закону відносини між основним споживачем та користувачами, що
живляться від його мереж, та оператором системи розподілу регулюються кодексом систем
розподілу, кодексом системи передачі, правилами роздрібного ринку та договорами,
укладеними на їх основі.
Основний споживач зобов'язаний укласти з оператором системи розподілу, на території
здійснення ліцензованої діяльності з розподілу якого розташовані його мережі, договір про
спільне використання електричних мереж за типовою формою, затвердженою Регулятором.
При цьому, основним споживачем вважається споживач та/або власник електричних мереж,
який не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для
розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної
енергії в мережі оператора системи розподілу.
Пунктами 1.2.1 та 1.2.3 ПРРЕЕ встановлено, зокрема, що на роздрібному ринку
електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб
електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та
продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу,
постачання електричної енергії, надання послуг комерційного і обліку, які укладаються
відповідно до ПРРЕЕ, Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Кодексу
комерційного обліку.
Оператор системи в межах території здійснення ліцензованої діяльності забезпечує
розподіл електричної енергії власними мережами та технологічними електричними мережами
інших власників, які не виконують функції оператора системи, шляхом укладення з цими
власниками договорів про спільне використання технологічних електричних мереж на основі
типового договору (додаток 1 до ПРРЕЕ).
У разі використання оператором системи технологічних електричних мереж власника
мереж, який не виконує функцій оператора системи згідно з умовами ліцензії або
законодавством, для забезпечення транспортування електричної енергії електричними
мережами, що не належать оператору системи відносини між власником цих мереж та
оператором системи, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про

спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі
типового договору (додаток 1 до ПРРЕЕ).
Власник технологічних електричних мереж (основний споживач) не має права відмовити
оператору системи, на території ліцензованої діяльності якого приєднані мережі власника, в
укладенні (переукладенні) договору про спільне використання технологічних електричних
мереж у передбачених ПРРЕЕ випадках.
Однак, під час перевірки встановлено, що договір про спільне використання
технологічних електричних мереж з ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Товариством не укладався.
Таким чином, постачання електричної енергії основним споживачем АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» до електроустановок субспоживача ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА» на підставі договору про надання послуг з технічного
забезпечення електроенергією не відповідає вимогам законодавства.
Крім того, комісією з проведення перевірки проаналізовано вебсайт НЕК «УКРЕНЕРГО»
як адміністратора розрахунків, оператора системи передачі та встановлено, що оператором
системи передачі (НЕК «УКРЕНЕРГО»), що відповідно до статті 52 Закону України «Про
ринок електричної енергії» виконує функції адміністратора розрахунків, проводить реєстрацію
учасників ринку, забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його, зроблено запис
від 15 жовтня 2020 року за № 1487 про внесення АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК» до переліку учасників ринку.
Також комісія з перевірки встановила та в Акті перевірки зафіксувала, що протягом
періоду, що перевірявся, АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» двосторонні
договори купівлі/продажу електричної енергії з іншими учасниками ринку не
укладались, договори на купівлю-продаж електричної з оператором ринку (ДП «ОПЕРАТОР
РИНКУ») про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» та на
внутрішньодобовому ринку не укладались.
Для здійснення розрахунків на ринку електричної енергії Товариством було відкрито
поточний рахунок із спеціальним режимом використання в АТ «ОЩАДБАНК»
№ UA3532266900000263037300749510 (UAH) у гривні лише 29 вересня 2020 року.

Таким чином, перевіркою встановлено:
АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» фактично постачав електричну
енергію, яка була придбана у ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (тобто як
основний споживач), згідно договору від 19 грудня 2018 року №787 ПВ, до електроустановок
споживачам у обсязі 28 537 973 кВт.год загальною вартістю 68 756 358,73 грн, у тому числі
ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА» (як субспоживачу), про що свідчать Акти про фактичне
споживання активної електроенергії за період липень 2019 - жовтень 2020 року до договору
від 01 лютого 2019 року №88/Е загальним обсягом 658 370,85 кВт.год загальною вартістю
1 581 883,34 грн, проте у звітності, наданій до НКРЕКП, факт постачання електричної
енергії Товариством не відображався, а також внески на регулювання не сплачувалися.
При цьому, укладений договір між АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» та
ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА» від 01 лютого 2019 року №88/Е, не відповідає вимогам
статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Примірному договору про
постачання електричної енергії споживачу (Додаток 5 до ПРРЕЕ).
Також, Ліцензіат здійснював у період з липня 2019 року по жовтень 2020 року
постачання електричної енергії споживачу, але став учасником ринку тільки 15 жовтня
2020 року.
Крім того, кошти за поставлену електричну енергію отримував на поточний рахунок, а

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків на
ринку електричної енергії був відкритий Товариством лише 29 вересня 2020 року.
Згідно з наданими Ліцензіатом до НКРЕКП письмовими запереченнями та поясненнями
до Акту позапланової виїзної перевірки від 27 листопада 2020 року № 575 листом від 03
грудня 2020 року № 672, Ліцензіат не погоджується з виявленими під час перевірки
порушеннями вимог Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та
вказує, зокрема, що Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу не
визначають конкретних строків, коли Ліцензіат має стати учасником ринку електричної
енергії, відкрити рахунок із спеціальним режимом використання. Крім того, Ліцензіат
зазначає, що лише 15 жовтня 2020 року ним та НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено договір про
врегулювання небалансів електричної енергії, а наявність у нього ліцензії НКРЕКП на право
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу не
свідчить про факт провадження цієї діяльності.
При цьому, Ліцензіат зазначає, що не здійснював продаж електричної енергії
споживачам за договорами постачання та у розумінні Закону України «Про ринок
електричної енергії» не є електропостачальником та учасником ринку електричної енергії,
електрична енергія була продана суб’єктам господарювання за цінами ТОВ «КИЇВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», а тому він є непобутовим споживачем електричної енергії і
сплачувати внески на регулювання не повинен. Крім того, Ліцензіат зазначає, що вимогами
статті 901 Цивільного кодексу України не заборонено сторонам укладати договори про
надання послуг з технічного забезпечення електричною енергією.
Також Ліцензіат зазначає, що надавав до НКРЕКП звітність в електронному вигляді
та через поштове відділення «УКРПОШТА».
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензіатом не надано
документального підтвердження надсилання до НКРЕКП звітності, у тому числі знімків з
екрану електронних поштових сервісів, а також повідомлень та/або квитанцій про
направлення звітності у паперовій формі через АТ «УКРПОШТА» за формами № 5-НКРЕКП
(за період липень 2019 року - березень 2020 року) та № 7-НКРЕКП (за липень 2019 року).
Разом з цим, скріншоти з електронних сервісів Ліцензіата надсилання до НКРЕКП форм
звітності, додатково до зафіксованої Актом перевірки інформації про надання форм
звітності безпосередньо під час перевірки, підтверджують факт надання звітності за
формами № 4-НКРЕКП-моніторинг та № 11-НКРЕКП-моніторинг в електронному
вигляді.
Крім того, згідно з вимогами статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»,
постачання електричної енергії – це продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії.
Таким чином, Ліцензіат купуючи електричну енергію у іншого постачальника
електричної енергії перепродавав її іншому суб’єкту господарювання. Слід зазначити, що
Закон України «Про ринок електричної енергії», ПРРЕЕ не визначають граничних цін, за
якими перепродаж електричної енергії вважався б постачанням електричної енергії. Крім
того, перевіркою встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що по своїй суті укладений
між Ліцензіатом та ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА» договір про надання послуг з технічного
забезпечення електричною енергією електроустановок останнього має на меті постачання
електричної енергії суб’єкту господарювання.

З огляду на зазначене пропонуємо 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» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії»
накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» (код
ЄДРПОУ 24742491) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії споживачу.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного
регулювання,
зобов’язати
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»:
у строк до 01 лютого 2021 року надіслати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у
м. Києві та Київській області в установленому поряду скориговані форми регуляторної
звітності з урахування факту здійснення діяльності з постачання електричної енергії
суб’єктам господарювання за період з липня 2019 року по листопад 2020 року;
у строк до 01 лютого 2021 року на підставі скоригованих форм регуляторної
звітності надіслати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форми
звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за
період з ІІІ кварталу 2019 року по ІІІ квартал 2020 року та сплатити внески на
регулювання за цей період, про що у строк до 15 лютого 2021 року повідомити НКРЕКП
та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином
завірених копій підтвердних документів;
у строк до 01 лютого 2021 року надіслати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області в установленому порядку Додаток 1 «Інформація про
обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або
трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної
енергії (місячна) за І – ІV квартали 2019 року та І – ІІІ квартали 2020 року, а також в
паперовому вигляді звітність за формами № 4-НКРЕКП-моніторинг та № 11-НКРЕКПмоніторинг за 2019 рік;
у строк до 01 березня 2021 року привести свої дії по відношенню до суб’єктів
господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних
мереж АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК», у відповідність до вимог Правил
роздрібного ринку електричної енергії, про що у строк до 15 березня 2021 року
повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням
належним чином завірених копій підтвердних документів.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про
накладення
штрафу
на
АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК» за недотримання
вимог нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування
ринку
електричної
енергії,
порушення Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії
споживачу та здійснення заходів
державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 грудня
2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта
позапланової виїзної перевірки від 27 листопада 2020 року № 575, проведеної
відповідно до постанови НКРЕКП від 21 жовтня 2020 року № 1932 «Про
проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК», на підставі посвідчення на перевірку від 11 листопада
2020 року № 537, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» (код ЄДРПОУ
24742491) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року
№ 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії
споживачу), а саме:
частину першу статті 4 Закону «Про ринок електричної енергії» у
частині відсутності у електропостачальника укладених договорів, наявність
яких передбачена вимогами зазначеної статті, для забезпечення
функціонування ринку електричної енергії;
частину п’яту статті 56 Закону «Про ринок електричної енергії» щодо
обов’язку електропостачальника для забезпечення постачання електричної
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енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за
двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед»,
внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом
імпорту;
підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально,
протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на
регулювання, що визначаються НКРЕКП;
підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для
виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не
менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо),
встановлені НКРЕКП;
підпункт 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата при формуванні договорів
постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором
постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та
забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії,
визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»;
підпункт 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата стати учасником ринку
відповідно до правил ринку електричної енергії;
підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові
для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати
умови таких договорів;
підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу 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;
підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата для забезпечення постачання
електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної
енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед»,
внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом
імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та
нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку
електричної енергії;
підпункт 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата відкрити в установах одного з
уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для здійснення розрахунків;
пункт 4.5 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі –

3

Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким визначено, що оплата
електропостачальнику вартості електричної енергії, у тому числі на підставі
визнаної претензії, здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання електропостачальника;
пункт 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про
діяльність постачальника електричної енергії» (далі – Інструкція щодо
заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії
(місячна), затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року
№ 282, щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної
енергії (місячна);
пункт 2 додатку 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки
внесків на регулювання (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки
внесків на регулювання), затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня
2017 року № 491 «Пояснення щодо заповнення форми звітності
№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», яким
визначено, що форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) подають
платники внеску щокварталу не пізніше другого робочого дня після
встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок на регулювання на
паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу
НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску, та
забезпечують достовірність інформації, наведеної у звіті.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної
енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч)
гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» (код ЄДРПОУ 24742491) за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу, а саме:
частини першої статті 4 Закону «Про ринок електричної енергії» у
частині відсутності у електропостачальника укладених договорів, наявність
яких передбачена вимогами зазначеної статті, для забезпечення
функціонування ринку електричної енергії;
частини п’ятої статті 56 Закону «Про ринок електричної енергії»
щодо обов’язку електропостачальника для забезпечення постачання
електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної
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енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед»,
внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом
імпорту;
підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально,
протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на
регулювання, що визначаються НКРЕКП;
підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для
виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не
менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо),
встановлені НКРЕКП;
підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата при формуванні договорів
постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором
постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та
забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії,
визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»;
підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата стати учасником ринку
відповідно до правил ринку електричної енергії;
підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу 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 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу 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;
підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата для забезпечення постачання
електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної
енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед»,
внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом
імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та
нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку
електричної енергії;
підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата відкрити в установах одного з
уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для здійснення розрахунків;
пункту 4.5 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії,
яким визначено, що оплата електропостачальнику вартості електричної
енергії, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно
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коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
електропостачальника;
пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) щодо обов’язку
ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі
звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна);
пункту 2 додатку 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки
внесків на регулювання, яким визначено, що форму звітності № 20-НКРЕКП
(квартальна) подають платники внеску щокварталу не пізніше другого
робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок
на регулювання на паперових носіях та електронною поштою до
структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням
платника внеску, та забезпечують достовірність інформації, наведеної у звіті.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи
та інші санкції»).
2.
Зобов’язати
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»:
у строк до 01 лютого 2021 року надіслати до НКРЕКП та Управління
НКРЕКП у м. Києві та Київській області в установленому поряду скориговані
форми регуляторної звітності з урахування факту здійснення діяльності з
постачання електричної енергії суб’єктам господарювання за період з липня
2019 року по листопад 2020 року;
у строк до 01 лютого 2021 року на підставі скоригованих форм
регуляторної звітності надіслати до Управління НКРЕКП у м. Києві та
Київській області форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про
сплату внеску на регулювання» за період з ІІІ кварталу 2019 року по ІІІ
квартал 2020 року та сплатити внески на регулювання за цей період, про що у
строк до 15 лютого 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у
м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій
підтвердних документів;
у строк до 01 лютого 2021 року надіслати до НКРЕКП та Управління
НКРЕКП у м. Києві та Київській області в установленому порядку Додаток 1
«Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання
електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми
звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)
за І – ІV квартали 2019 року та І – ІІІ квартали 2020 року, а також в
паперовому вигляді звітність за формами № 4-НКРЕКП-моніторинг та
№ 11-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік;
у строк до 01 березня 2021 року привести свої дії по відношенню до
суб’єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до
технологічних електричних мереж АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД
«ЕНЕРГЕТИК», у відповідність до вимог Правил роздрібного ринку
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електричної енергії, про що у строк до 15 березня 2021 року повідомити
НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням
належним чином завірених копій підтвердних документів.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 20__ року

_________________

