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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»
Комісією з проведення перевірки НКРЕКП, на підставі постанови НКРЕКП
від 15 липня 2020 року № 1374 «Про проведення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» та посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки
від 15 липня 2020 року № 348 було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-РЕЙС» (код
ЄДРПОУ 33199331) вимог підпунктів 1, 2, 5, 12 пункту 2.2 та підпунктів 1, 2 пункту 2.3
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі –
Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за результатами якої складено
Акт позапланової виїзної перевірки від 22 липня 2020 року № 284, який розміщено
на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Перевірка
ліцензованої
діяльності
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-РЕЙС» (далі – ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС», Товариство,
Ліцензіат) здійснювалась за період діяльності з 24 лютого 2020 року по 19 липня
2020 року.
Перелік питань, відповідно до яких здійснювався позаплановий захід
державного контролю:
дотримання вимог Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:
підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії
ліцензії документи, копії яких подавалися НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних
умов;
підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП
про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану
діяльність виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності
та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені
в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них,
поданих ліцензіатом до НКРЕКП);
підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати
проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт,
технічне переоснащення) генеруючих потужностей відповідно до законодавства у сфері
містобудівної діяльності та з урахуванням положень статті 28 Закону України «Про
ринок електричної енергії»;
підпункту 1 пункту 2.3 глави 2 щодо належності здобувачу ліцензії (ліцензіату) на
праві власності та/або господарського відання, та/або користування, та/або перебування
у концесії, лізингу засобів провадження господарської діяльності;
підпункту 2 пункту 2.3 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану
діяльність за наявності технічної документації на електрогенеруюче обладнання.
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ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» листом від 22.07.2020 № 22/07 надало до НКРЕКП письмові
пояснення до порушень, виявлених та зафіксованих Актом позапланової виїзної
перевірки від 22 липня 2020 року № 284, які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП
в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано
наступне:
№ п/п
1

Виявлене порушення
підпункт 1 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії
ліцензії документи, копії яких подавалися НКРЕКП
відповідно до вимог цих Ліцензійних умов
стор. 5-6 Акту

07.02.2020 ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» (код ЄДРПОУ 33199331) звернулося до НКРЕКП із заявою
про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії (вх. НКРЕКП від № ЛЕ-56/20).
До зазначеної заяви про отримання ліцензії Товариством було надано до НКРЕКП
документи, зокрема:
копію Повідомлення про початок виконання будівельних робіт без номера та дати
(Нове будівництво об’єкта енергетичної інфраструктури в с. Бахів, Ковельського р-ну,
Волинської області), зареєстроване Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції
у Волинській області основними показниками якого є:
загальна потужність – 1034,88 кВт;
кількість сонячних панелей – 3696 шт.;
кількість інверторів – 17 шт.;
копію контракту PICS20192207-00236 від 20.09.2019, укладеного між ТОВ «БІЗНЕСРЕЙС» та компанією Leapton Solar Co., ltd (Китай), про придбання фотомодулей PV Panel
(сонячні модулі), копія Commercial Invoice (документ про замовлення товару) від 23 серпня 2019
року на фотомодулі PV Panel, у кількості 3696 шт., Packing list (пакувальний лист для ввезення
на митну територію України) від 23 серпня 2019 року на фотомодулі PV Panel, у кількості
3696 шт., копія Електронної митної декларації UA 500010/2019/034150 на прилади
напівпровідникові фоточутливі: сонячні модулі PV Panel, від 27.11.2019, що підтверджує факт
ввезення ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» вказаного обладнання на митну територію України, копія
Платіжного доручення в іноземній валюті від 23 вересня 2019 року № 38, копія Платіжного
доручення в іноземній валюті від 19 листопада 2019 року № 47, копія Платіжного доручення
в іноземній валюті від 22 листопада 2019 року № 48, копія Платіжного доручення в іноземній
валюті від 26 листопада 2019 року № 50 (документи, що підтверджують оплату за Контрактом
PICS20192207-00236 від 20.09.2019);
копію Контракту від 07 жовтня 2019 року № 566829082019-1139, укладеного між
ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» та компанією OK GROUP SRL (Італія), про придбання інверторів
виробництва компанії Huawei у кількості 17 штук, копія документа Fattura № 595 (інвойс-рахунок
замовлення) від 22.10.2019, а саме на Inverter Trifaice Huawei 66 KW - 16 шт. та Inverter Trifaice
Huawei 30 KW - 1 шт., копія Document di transporto від 22.10.2019, копія Електронної митної
декларації
UA100010/2019/358685,
що
підтверджує
факт
ввезення
ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» вказаного обладнання на митну територію України, на статичні
перетворювачі електричні, інвертори, копія Платіжного доручення в іноземній валюті
від 11 жовтня 2019 року № 40, що підтверджує оплату за контрактом від 07 жовтня 2019 року
№ 566829082019-1139;
договору оренди землі від 16 травня 2019 року б/н, який укладено між ТОВ «БІЗНЕСРЕЙС» та М’якотою О. П., терміном на 7 років, з правом пролонгації, загальна площа 2,0000 га;
(кадастровий номер 0722182400:04:004:0238, цільове призначення для розміщення, будівництва,
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експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств,
установ і організацій);
копію технічного паспорта на інвертори НUAVEI Sun 2000-60КТL-М0 та НUAVEI Sun
2000-33КТL-А;
копію технічного паспорта на фотоелектричні модулі LEAPTON LP-156х156-P-60;
відомість
про
місця
та
засоби
провадження
господарської
діяльності
з виробництва електричної енергії;
однолінійні електричні схеми підключення електричної сонячної станції до мережі;
Додаток 1 в паперовому вигляді (перелік та серійні номери електрогенеруючого
обладнання ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС»).
Під час проведення перевірки Ліцензіатом не пред’явлено комісії з проведення перевірки
копію заяви на отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та Додаток 1 в паперовому
вигляді (перелік та серійні номери електрогенеруючого обладнання ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС»),
який додавався до заяви, відповідно до опису документів (який зберігається в ліцензійній справі
та знаходиться в НКРЕКП), та на підставі яких постановою НКРЕКП від 21.02.2020 № 455 видано
Товариству ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної
енергії, яка є чинною на момент проведення перевірки.
Комісії з проведення перевірки Ліцензіатом було надано електронний реєстр типів
мережевих інверторів та сонячних модулів з зазначенням їх серійних номерів у форматі Excel.
Згідно з поясненнями Ліцензіата, наданих листом від 22.07.2020 № 22/07, під час переїзду
з офісного приміщення за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Ватутіна, 59А до офісного
приміщення за адресою: Волинська обл. Ковельський район, с. Вербка, вул. Ватутіна, 61-а копії
документів, які подавались до НКРЕКП до заяви на отримання ліцензії з виробництва електричної
енергії, були втрачені. У той же час оригінали документів, які є у тому числі первинними
бухгалтерськими документами, збережені та були надані комісії з проведення перевірки.
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підпункт 2 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП
про всі зміни даних, які були зазначені в документах,
що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
не пізніше одного місяця з дня настання таких змін
(стор. 6-7 Акту)

1). Перевіркою встановлено, що Ліцензіат у заяві про внесення змін до ліцензії з
виробництва електричної енергії від 15.06.2020 № 15/06 (вх. НКРЕКП 17.06.2020 № 13104/1-20)
зазначив НКРЕКП нову юридичну адресу: Волинська обл. Ковельський район, с. Вербка,
вул. Ватутіна, 61-а.
Комісією з перевірки встановлено, що зміна юридичної адреси відбулась на підставі
протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» від 19.02.2020 № 1, про що
Ліцензіат не повідомив НКРЕКП.
2). Комісією з проведення перевірки встановлено, що відповідно до договору купівліпродажу від 05.12.2019 б/н, укладеного між ПП «ПІКЕТ» та ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС», Ліцензіат
придбав інвертор НUAWEI Sun 2000-33КТL-А (SN: 21010738586TK4902045), про що
не повідомив НКРЕКП.
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підпункт 5 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану
діяльність виключно з використанням засобів
провадження господарської діяльності та в межах
місць
провадження
господарської
діяльності
ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються
до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до
них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)
(стор. 7-18 Акту)
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Відповідно до Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії, яка подавалася Ліцензіатом до заяви на отримання ліцензії
з виробництва електричної енергії, ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» мало намір провадити ліцензовану
діяльність на 3696 шт. сонячних фотоелектричних модулях Leapton LР156х156-Р-60-280
загальною потужністю 1034,88 кВт та 17 інверторах (НUAWEI Sun 2000-60КТL-М0
у кількості 16 шт. та НUAWEI Sun 2000-33КТL-А у кількості 1 шт.), що наведено у таблиці.
Назва об’єкта
електроенергетики

Об’єкт
енергетичної
інфраструктури

Разом

Місцезнаходж
ення об’єкта
електроенерг
етики

Волинська
область,
Ковельський
район,
с. Бахів,
кадастровий
номер
0722182400:0
4:004:0238

Електрогенеруюче обладнання
Заводський та
Найменування Кількість,
інвентарні
та тип
шт.
номери
Заводські
Модуль
номери – згідно з
фотогальванічн
Додатком №1 до
ий
Відомості;
3696
LP-156х156Інвентарні
P60-280
номери від 1 до
3696
інвертор
НUAWEI Sun
2000-60КТLЗаводські
16
М0
номери–згідно з
інвертор
Додатком №2
1
НUAWEI Sun
2000-33КТL-А

Встановлена
потужність,
кВт

0,28
(1034,88)

60
(960)
1
(30)
1034.88

Товариством до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії було
надано завірену копію Повідомлення про початок виконання будівельних робіт – нове
будівництво об’єкта енергетичної інфраструктури в с. Бахів Ковельського району, Волинської
області (далі – Повідомлення), основними показниками якого є:
Загальна потужність – 1034,88 кВт.
Кількість сонячних панелей – 3696 шт.
Кількість інверторів – 17 шт.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 21.02.2020 № 455 «Про видачу ліцензії з виробництва
електричної енергії ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» Товариству видано ліцензію на право провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах місць провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії: об’єкт енергетичної
інфраструктури, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Бахів (кадастровий номер земельної ділянки
0722182400:04:004:0238), потужністю 1034,88 кВт.
Разом із тим, Ліцензіат у заяві про внесення змін до ліцензії з виробництва електричної
енергії від 15.06.2020 № 15/06 (вх. НКРЕКП 17.06.2020 № 13104/1-20) повідомив НКРЕКП про
виявлені помилки, в поданих до НКРЕКП для отримання ліцензії документах, та зазначив адресу
об’єкта нерухомого майна – Волинська обл., Ковельський район, село Бахів, вулиця Залізнична,
буд. 8, що розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 0722182400:04:004:0238 та
встановлену потужність електрогенеруючого обладнання на рівні 990 кВт.
Разом з тим, відповідно до заяви ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС», поданої до НКРЕКП щодо
встановлення/перегляду «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену об’єктом
розташованим в Волинській обл., Ковельський р-н, с. Бахів (кадастровий номер земельної
ділянки 0722182400:04:004:0238), ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» надало копію Повідомлення про
початок виконання будівельних робіт «Нове будівництво об’єкта енергетичної інфраструктури
в с. Бахів Ковельського району Волинської області» від 13.12.2019 № ВЛ 061193470933 (далі –
Повідомлення). У розділі Повідомлення «Основні показники об’єкта будівництва» значиться, що
кількість сонячних панелей встановлених на об’єкті становить 3440 шт., кількість інверторів
становить 16 шт.
Згідно пункту 16 Декларації про готовність до експлуатації об’єкта «Нове будівництво
об’єкта енергетичної інфраструктури в с. Бахів Ковельського району Волинської області»
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від 27.12.2019 № ВЛ 141193610795, об’єкт має такі основні показники кількість сонячних
панелей становить 3440 шт, кількість інверторів – 16 шт., загальна потужність – 990 кВт.
Таким чином дані подані ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» у зазначених вище Повідомленнях містять
різну інформацію щодо кількості електрогенеруючого обладнання та встановленої загальної
електричної потужності.
При виїзді на місце установки фактично змонтованих сонячних модулів комісією
з перевірки було оглянуто земельну ділянку, на якій розташовано 17 рядів сонячних модулів
загальною кількістю 3440 одиниць та 16 інверторів. Комісією підтверджено факт установки та
монтажу даного обладнання. При цьому була проведена вибіркова фотофіксація елементів даного
обладнання та їх інвентарних номерів для співставлення з реєстром, який Ліцензіат надав до заяви
на отримання ліцензії у Додатку 1.
Електрогенеруюче обладнання, що зафіксовано комісією з перевірки за адресою: вулиця
Залізнична, буд. 8, с. Бахів Ковельського району Волинської області, яке фактично змонтоване та
підключене до електричної мережі наведене у таблиці.
Назва
об’єкта
електроенергетики

Місцезнаходження
об’єкта
електроенергетики

Волинська область,
Ковельський
район, с. Бахів,
вул. Залізнична,
сонячна
електростанція
буд 8,
к/н
0722182400:04:004:
0238
Разом

Електрогенеруюче обладнання
Встановлена
Найменування та
Кількість,
потужність,
тип
шт.
кВт
Модуль
фотогальванічний
0,28
3440
LP-156х156-P60(990)
280
інвертор
НUAWEI Sun
66
14
2000-60КТL-М0
(924)
інвертор
33
2
НUAWEI Sun
(66)
2000-33КТL-А
990

Під час огляду Комісією з перевірки сонячної електростанції ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС»
(Волинська область, Ковельський район, с. Бахів, вул. Залізнична, буд 8) встановлено, що
кількість фактично змонтованих сонячних фотоелектричних модулів Leapton
LР156х156-Р-60-280 складає – 3440 од., що не відповідає Відомостям про місця та засоби
впровадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які подавалися
Ліцензіатом до заяви на отримання ліцензії з виробництва електричної енергії (3696 од.).
Відхилення становить 256 од. сонячних фотоелектричних модулів Leapton LР156х156-Р-60-280
(зазначені сонячні фотоелектричні модулі знаходяться на складі Товариства).
Комісією з перевірки під час вибіркового огляду 150 од. фотоелектричних модулів
(4,36 % - від фактично встановленої кількості), оглянутих за принципом випадковості,
зафіксовано, що тип (марка), потужність та серійні номери відповідають даним, зазначеним
у ліцензійній справі.
Довідково.
Комісією з перевірки проаналізовано наданий Ліцензіатом під час перевірки
електронний реєстр (формат Excel) в підтвердження кількості 3440 од. фактично
змонтованих сонячних модулів та виявлено модулі із серійними номерами, які відсутні
у зазначеному електронному реєстрі.
Таким чином наданий Ліцензіатом під час перевірки електронний реєстр (формат Excel)
в підтвердження кількості 3440 од. змонтованих сонячних модулів підготовлений
некоректно, оскільки в ньому не відображено сонячні модулі, які зафіксовані на фото під час
вибіркової перевірки.
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Комісією з перевірки під час огляду встановлено, що на сонячній електростанції фактично
встановлено 16 од. мережевих інверторів (14 шт. - типу HUAWEI SUN 2000-60KTL-МO та 2 шт. типу HUAWEI SUN 2000-33 KTL-A.
Таким чином, Комісією з перевірки встановлено, що:
1) загальна кількість мережевих інверторів, зазначених у Відомостях про місця та засоби
впровадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які подавалися
Ліцензіатом до заяви на отримання ліцензії з виробництва електричної енергії складає
17 шт., фактично встановлених - 16 шт.;
2) типи мережевих інверторів:
зазначених у Відомостях про місця та засоби впровадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії, які подавалися Ліцензіатом до заяви на отримання ліцензії
з виробництва електричної енергії складають:
16 шт. - типу HUAWEI SUN 2000-60KTL-МO;
1 шт. - типу HUAWEI SUN 2000-33 KTL-A.
фактично встановлених:
14 шт. - типу HUAWEI SUN 2000-60KTL-МO;
2 шт. - типу HUAWEI SUN 2000-33 KTL-A (з урахуванням придбаного Ліцензіатом
інвертора НUAWEI Sun 2000-33КТL-А).
2 інвертори HUAWEI SUN 2000-60KTL-МO фактично знаходяться на складі
Товариства.
3). серійні номери мережевих інверторів зазначених у додатку 2 (перелік та серійні
номери електрогенеруючого обладнання ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС») до Відомостей про місця та
засоби впровадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які подавалися
Ліцензіатом до заяви на отримання ліцензії з виробництва електричної енергії,
не відповідають фактичним серійним номерам зафіксованим під час огляду.
Згідно з поясненнями ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС», наданих листом від 22.07.2020 № 22/07,
Товариство зазначає, що при подачі документів на отримання ліцензії на право провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії, були допущені технічні помилки.
Довідково.
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» на момент проведення
перевірки проводить діяльність з виробництва електричної енергії.
Приєднання сонячної електростанції до мереж ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» виконано
відповідно до виданих ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» технічних умов на приєднання
від 18.09.2019 № 526-9007/19-0101 до електричних мереж, яке не є стандартним, точка
забезпечення потужності встановлена на ПС 110/10 кВ «ВЕРБКА».
Комісією з перевірки встановлено, що технічні умови на приєднання від 18.09.2019
№ 526-9007/19 в частині зовнішнього електропостачання СЕС реалізовані.
Вищезазначене свідчить про закінчення ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС» будівництва та монтажу
генеруючих потужностей, внутрішніх електричних мереж та мереж основного живлення
(зовнішнього електропостачання).

З огляду на зазначене, пропонується 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 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-РЕЙС» (код ЄДРПОУ
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

33199331)

за

порушення

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-РЕЙС»
у строк до 15 вересня 2020 року привести свою ліцензовану діяльність у відповідність до вимог:
підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися
НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;
підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензій них умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів
провадження господарської діяльності та в межах місць провадження господарської
діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання
ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП).
Про здійснені заходи у строк до 30 вересня 2020 року повідомити НКРЕКП та Сектор
НКРЕКП у Волинській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних
документів.

Голова Комісії з перевірки

Н. Яневич-Яневська

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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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
ТОВ
«БІЗНЕС-РЕЙС»
за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії
та здійснення заходів державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 серпня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 22 липня 2020 року № 284, проведеної на підставі
постанови НКРЕКП від 15 липня 2020 року № 1374 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки ТОВ «БІЗНЕС-РЕЙС», посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки від 15 липня 2020 року № 348,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЗНЕС-РЕЙС» (код ЄДРПОУ 33199331) порушило Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі –
Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:
підпункт 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи,
копії яких подавалися НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;
підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних,
які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно
з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах
місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені
в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням
змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП).
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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 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень
на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-РЕЙС»
(код ЄДРПОУ 33199331) за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії, а саме:
підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких
подавалися НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;
підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були
зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно
з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць
провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що
додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих
ліцензіатом до НКРЕКП).
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. 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 ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-РЕЙС» у строк
до 15 вересня 2020 року привести свою ліцензовану діяльність у відповідність
до вимог:
підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи,
копії яких подавалися НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;
підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно
з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах
місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені
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в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням
змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП).
Про здійснені заходи у строк до 30 вересня 2020 року повідомити
НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Волинській 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

_______________

