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Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 07 жовтня 2019 року № 2101» («Застереження ТОВ
«ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» щодо недопущення надалі порушення ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»)
Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на
2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, та
Плану перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики
та комунальних послуг, у ІІІ кварталі 2019 року, затвердженого постановою НКРЕКП від
31 травня 2019 року № 917, посвідчення на проведення перевірки від 27 серпня 2019 року
№ 334 було проведено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34737717) Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – Умови та Правила з
виробництва електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22
березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за
результатами якої складено Акт від 19 вересня 2019 № 327, а також прийнято постанову
від 07 жовтня 2019 року № 2101 «Застереження ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» щодо
недопущення надалі порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та
здійснення заходів державного регулювання» зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП
від 01 квітня 2020 року № 748 «Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 07 жовтня 2019 року № 2101» (далі - Постанова).
Відповідно до пункту 2 постановляючої частини Постанови ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ
УКРАЇНА» було зобов’язано, зокрема:
У термін до 31 грудня 2020 року надати до НКРЕКП
та Відділу НКРЕКП у Одеській області належним чином
завірені копії документів, а саме:
наказів/положень про облікову політику, що діяли
протягом періоду, що перевірявся, та деталізовані плани
рахунків бухгалтерського обліку з усіма субрахунками;
укладених у періоді, що перевірявся, трудових
договорів, наказів про призначення та повідомлень про
прийняття працівників на роботу, а також цивільноправових договорів на виконання окремих робіт;
інвентарних карток обліку основних засобів, актів
прийому-передачі основних засобів;
актів
інвентаризації
основних
засобів,
які
проводились протягом періоду, що перевірявся;
бухгалтерських довідок про прибуття/зняття з
балансу основних засобів виробництва електричної енергії
протягом періоду, що перевірявся;
проєктної
та
виконавчої
документації
на
електрогенеруюче обладнання;
паспортів
електрогенеруючого
обладнання,
протоколів і актів випробувань, оглядів і ремонтів,
приймання в експлуатацію;

Листом від 02 березня 2020 року № 5-29
(вх. НКРЕКП від 05 березня 2020 року
№ 5451/1-20) ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА»
повідомило, що документи, які потрібно
до 01 квітня 2020 року надати до НКРЕКП на
виконання вимог Постанови знаходяться в
приміщеннях ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА»
(м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1, 1/1), доступу до
яких Товариство не має, у зв’язку із недопуском
ДП «Одеський нафтопереробний завод».
ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА»
зверталося до ДП «Одеський нафтопереробний
завод» із проханням надати доступ до документів,
однак доступу посадовим особам Товариства ДП
«Одеський нафтопереробний завод» надано не
було.
У зв’язку із вказаними обставинами та
необхідністю виконання вимог Постанови, ТОВ

актів вводу в промислову експлуатацію автоматичної
системи комерційного обліку електричної енергії;
свідоцтва
про
метрологічну
атестацію
автоматизованої
системи
комерційного
обліку
електричної
енергії
(чинного
протягом
періоду
з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року);
свідоцтв про внесення автоматизованої системи
комерційного обліку електричної енергії до Реєстру
автоматизованих систем комерційного обліку Оптового
ринку електричної енергії (чинних протягом періоду з 01
січня 2015 року по 31 грудня 2018 року);
щодо нормативних та фактичних витрат електричної
енергії на власні потреби із помісячною розбивкою за
період з липня 2015 року по вересень 2016 року;
договорів на придбання товарів, робіт, послуг (крім
палива), видаткових накладних, актів приймання
передачі/виконаних робіт, платіжних документів, що
підтверджують понесені витрати на виробництво
електричної енергії, а також щодо нарахування зазначених
витрат у бухгалтерському обліку;
щодо річних фондів оплати праці працівників,
задіяних у виробництві електричної енергії, у розрізі
категорій працівників та типів виплат за період, що
перевірявся;
щодо використання енергоносіїв (газ, мазут, вугілля,
електрична енергія, вода, інше) при виробництві
електричної енергії;
щодо стану розрахунків за спожитий природний
газ/мазут/вугілля;
бухгалтерських
довідок
та
документального
підтвердження обліку таких статей витрат при здійсненні
діяльності з виробництва електричної енергії:
списання безнадійної заборгованості,
нарахування резерву сумнівної заборгованості,
утримання об’єктів соціальної інфраструктури,
відрахування профспілковим організаціям,
нарахування штрафів, пені,
купівля-продаж іноземної валюти та курсова різниця,
спонсорська та благодійна допомога,
суми нестач та втрат від пошкодження цінностей,
собівартість реалізованих виробничих запасів;
угод обов'язкового та добровільного страхування,
надання юридичних, консалтингових, інформаційноконсультаційних послуг та інформацію щодо фактично
сплачених коштів за зазначеними договорами та
понесених витрат;
договорів із енергопостачальними компаніями щодо
придбання електричної енергії на власні та господарські
потреби, актів приймання-передачі, актів звіряння
розрахунків на початок та кінець періоду, що
перевіряється, та оборотно-сальдові відомості по
зазначених договорах;
кредитних та депозитних угод, які діяли протягом
періоду, що перевірявся;
щодо фактичного виконання ремонтних робіт із
зіставленням із обсягом та вартістю таких робіт,
урахованих при розрахунку тарифу на відпуск
електричної енергії, у розрізі заходів (видів ремонтів та
об’єктів виконання) та періодів, що перевірялись, за
формою, наведеною в додатку 6 до Методики
формування, розрахунку та встановлення тарифів на
електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та
когенераційних установках, затвердженої постановою
НКРЕКП від 01 серпня 2017 року № 991;
укладених договорів, видаткових накладних, актів
виконаних робіт виконання заходів ремонтної програми;

«ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» звернулося до
Фонду державного майна України, в управління
якого було передано майно, із листом
від 20 грудня 2019 року № 5-145, в якому просило
у строк до 15 січня 2020 року забезпечити
надання доступу до документів ТОВ «ЕНЕРГІЯ І
ГАЗ
УКРАЇНА»,
які
витребовуються
Постановою.
Жодної відповіді від Фонду державного
майна України отримано не було, доступу до
документів, що знаходяться в приміщеннях ТОВ
«ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» за адресою:
м. Одеса, вул. Шкодова Гора 1, 1/1 надано також
не було.
30 січня 2020 року ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ
УКРАЇНА» звернулося до Господарського суду
м. Києва із позовною заявою до Фонду
державного майна України, за участю третіх осіб
- ДП «Одеський нафтопереробний завод»,
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг - про зобов’язання вчинити дії, а саме
зобов’язати Фонд державного майна України
забезпечити надання ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ
УКРАЇНА» доступу до документів, які є
власністю ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА»,
шляхом допуску керівника ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ
УКРАЇНА» та уповноважених керівником осіб до
приміщень, що знаходяться за адресою:
м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1, 1/1 з можливістю
вилучення документів ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ
УКРАЇНА», що знаходяться у цих приміщеннях
та витребовуються Постановою.
20 лютого 2020 року Господарським судом
міста Києва було відкрито провадження за
позовною заявою ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ
УКРАЇНА» до Фонду державного майна України
за участю третіх осіб - ДП «Одеський
нафтопереробний завод», Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг - про
зобов’язання
вчинити
дії
(справа
№ 910/1478/20).
Рішення Господарського суду міста Києва
від 30 вересня 2020 року у задоволенні позову
ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» у справі
№ 910/1478/20 відмовлено.
Не погоджуючись із судовим рішенням,
ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» звернулося до
Північного апеляційного господарського суду з
апеляційною скаргою, в якій просить скасувати
рішення
Господарського
суду
Києва
від 30 вересня 2020 року у справі № 910/1478/20.
Згідно з ухвалою Північного апеляційного
господарського суду від 30 листопада 2020 року

наказу про створення тендерного комітету та
затвердженого положення про здійснення тендерних
закупівель;
річного плану закупівель для здійснення діяльності з
виробництва електричної енергії, звіту про його
виконання (окремо по роках);
договорів на закупку товарів, робіт, послуг,
укладених за результатами проведених процедур закупівлі
(окремо по кожному періоду);
первинних документів бухгалтерського обліку, що
підтверджують фактичне придбання товарів та послуг за
результатами проведених торгів;
протоколів засідання тендерного комітету;
довідки про стан розрахунків за договорами на
закупку товарів, робіт, послуг;
щодо наявності та переліку споріднених підприємств
у визначенні, наведеному в ліцензійних умовах, та
перерахування/отримання коштів від цих підприємств;
актів купівлі-продажу електричної енергії за період з
01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року;
форми № 1-підприємництво (річна) «Структурне
обстеження підприємства»;
актів звірки розрахунків з покупцями електричної
енергії станом на 01 січня 2015 року, на 01 січня
2016 року, 01 січня 2017 року, 01 січня 2018 року,
31 грудня 2018 року;
наказів/розпоряджень, що регламентують порядок
віднесення інформації до конфіденційної, таємної та
службової, з урахуванням положень статті 21 Закону
України «Про інформацію», та якими визначено
відповідний перелік такої інформації;
звітності за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової
енергії» за І квартал 2015 року та IV квартал
2018 року;
фінансової звітності за 2015 – 2018 роки.

справу № 910/1478/20 призначено до розгляду на
19 січня 2021 року.
На підставі зазначеного ТОВ «ЕНЕРГІЯ І
ГАЗ УКРАЇНА» звернулося до НКРЕКП з листом
від 04 грудня 2020 року № 5-197 (вх. НКРЕКП від
15 грудня 2020 року № 28570/1-20), в якому
просить продовжити термін виконання вимог
пункту 2 постановляючої частини Постанови
до 30 грудня 2021 року.

Враховуючи вищезазначене та відповідно до пункту 10.9 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 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного
контролю пропонує прийняти постанову, якою у абзаці першому пункту 2
постановляючої частини Постанови цифри та слова «31 грудня 2020 року» замінити
цифрами та словами «30 грудня 2021 року».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне
регулювання
у
сферах
енергетики та комунальних послуг, від
07 жовтня 2019 року № 2101
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
ураховуючи
звернення
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна» від 04 грудня 2020 року
№ 5-197, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
В абзаці першому пункту 2 постановляючої частини постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 07 жовтня 2019 року № 2101 «Застереження ТОВ
«ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» щодо недопущення надалі порушення ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного
регулювання» цифри та слова «31 грудня 2020 року» замінити цифрами та
словами «30 грудня 2021 року».

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

