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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєктів постанов НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» та
«Про накладення штрафу на ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ»
за сплату внесків на регулювання не в повному обсязі протягом
кварталу, наступного за звітним»
Комісією НКРЕКП відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, на
підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення планових
перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, у I кварталі 2020 року», було проведено планову виїзну перевірку
дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВАТОР
САН ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38941867) Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.1996 № 3
(далі – Умови та Правила з виробництва електричної енергії), Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП
від 22.03.2017 № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309), та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (далі – Ліцензійні умови з
виробництва електричної енергії № 1467), за результатами якої складено Акт
від 07 лютого 2020 року № 43, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі
Інтернет.
Перевірка
ліцензованої
діяльності
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» (далі – ТОВ «ЕКВАТОР САН
ЕНЕРДЖІ», Товариство, Ліцензіат) здійснювалась за період діяльності з 01 жовтня 2014
року по 31 грудня 2019 року.
ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» листом від 13.02.2020 № 20 надало письмові
пояснення щодо порушень, виявлених та зафіксованих Актом планової перевірки від 07 лютого
2020 року № 43.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступні
порушення:
№ Виявлене порушення
Суть порушення
з/п
1. підпункту 3.5.1 пункту 3.5 розділу 3
щодо обов’язку ліцензіата на обґрунтовану
Умов та Правил з виробництва
вимогу НКРЕКП надавати чи передавати НКРЕКП
електричної енергії
інформацію або звіти про ліцензовану діяльність
ліцензіата, які необхідні НКРЕ для виконання своїх
обов'язків
(підпункт 1.2 Акта, стор. 4-5)
Пунктом 2 постанови НКРЕ від 03.07.2014 № 985 «Про видачу ліцензії з виробництва
електричної енергії ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» Товариство було зобов’язано повідомляти
НКРЕКП про зміни, припинення або розірвання Договору оренди від 21.10.2013 № 034-А.
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Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ», не надавало НКРЕКП
інформацію про внесення протягом 2014 - 2016 років змін до договору оренди від 21.10.2013
№ 034-А, а саме про укладання:
–
–
–

додаткової угоди від 23.12.2014 № 3 (внесення змін до пункту 5.1 щодо розміру орендної плати),
додаткової угоди від 01.08.2016 № 4 (внесення змін до пункту 5.1 щодо розміру орендної плати),
додаткової угоди від 30.09.2016 (припинення дії договору).

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих листом від 13.02.2020 № 20, інформація про
зміни до договорів оренди щодо розміру орендної плати надавалась до НКРЕКП під час отримання
ліцензії у червні 2019 року.
підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних
умов № 309
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
(підпункт 1.2 Акта, стор. 6-7)

Комісією з проведення перевірки встановлено, що у матеріалах наданих ТОВ «ЕКВАТОР САН
ЕНЕРДЖІ» при отриманні ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії, яка видана відповідно до постанови НКРЕ від 03.07.2014 № 985, зазначено що на
фотоелектричній сонячній станції (далі – ФЕС) встановлено 6 інверторів.
При отриманні ліцензії з виробництва електричної енергії в липні 2019 року Товариством
надано до НКРЕКП заяву від 26.06.2019 та відомість про місця та засоби провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії, в якій зазначено наявність 5
інверторів.
При цьому, за поясненнями Ліцензіата, фактично у Товариства було в наявності 6 інверторів,
а зменшення кількості пов’язано з тим, що один з інверторів (серійний номер 2110576835)
12.06.2019 був господарським способом демонтований на технічне обслуговування і фактично
працювало лише п’ять.
Після проведення технічного обслуговування наприкінці грудня 2019 року інвертор було
введено в експлуатацію (акти про демонтаж та введення в експлуатацію не складалися).
Товариство листом від 29.01.2020 № 7 надало до НКРЕКП відповідні пояснення та відомість про
місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
У той же час Товариством не надано Комісії з проведення перевірки документів, які
підтверджують, демонтаж, проведення технічного обслуговування та введення в експлуатацію
інвертора (серійний номер 2110576835).
Ліцензійними умовами № 309 зокрема передбачено обов’язок ліцензіата, а саме:
підпунктом 2 пункту 2.3 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;
підпунктом 3 пункту 2.3 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.
Таким чином, враховуючи ненадання Комісії з проведення перевірки документів, які
підтверджують, демонтаж, проведення технічного обслуговування та введення в експлуатацію
інвертора (серійний номер 2110576835), ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» порушило: підпункт 2
пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 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.
Департамент ліцензійного контролю, зазначає, що відповідно до договору поставки
від 24.12.2013 № 000116 між ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА
АЛЬТЕРНАТИВА», Ліцензіат придбав 6 інвенторів мережевих SMA SUNNY Tripower 17000TL.
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Відповідно до умов договору факт отримання обладнання підтверджується видатковою накладною
підписаною уповноваженими представниками сторін. Відповідно до матеріалів ліцензійної справи
видаткова накладна щодо передачі інвенторів № РН-0000005 від 21.02.2014.
Відповідно до листа ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» наданого НКРЕКП б/д б/н (вх. НКРЕКП
від 04.07.2019 № 13425/1-19) у Додатку до Відомостей про місця та засоби провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії зазначено наявність 5 інверторів
Tripower STP 17000TL-10 у кількості – 5 штук з серійними номерами 2110575785, 2110576826,
2110575908, 2110576022, 2110576837.
Зважаючи, що огляд обладнання ФЕС, який здійснено комісією з проведення перевірки засвідчив
наявність у ліцензіата, в межах місць провадження господарської діяльності, інверторів Tripower
STP 17000TL-10 у кількості – 6 штук серійні номери 2110575785, 2110576826, 2110575908,
2110576022, 2110576837, 2110576835, які співпадають з серійними номерами інверторів, що
закуплені в 2013 році та в цілому зазначались при отриманні ліцензії на право провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії АЕ № 288294, виданої відповідно до
постанови НКРЕ від 03.07.2014 № 985, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях
ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» порушення підпункту 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309,
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.

3.

підпункту 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3
Умов та Правил з виробництва
електричної енергії

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти протягом 10
днів НКРЕКП про всі зміни до установчих
документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації)
(підпункт 1.3 Акта, стор. 8)

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» не повідомляло
НКРЕКП про зміни даних (а саме щодо зміни складу учасників), що відбулися у Статуті, а саме:
–

24.10.2014 (зареєстровані
14711050004026824),

державним

реєстратором

24.10.2014,

номер

–

01.11.2016 (зареєстровані приватним нотаріусом, номер запису 14711050011026824.

запису

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих листом від 13.02.2020 № 20, інформація про
зміни складу учасників товариства надавалась до НКРЕКП під час отримання ліцензії у червні 2019
року.
підпункту 3.6.1 пункту 3.6 Умов та
Правил здійснення підприємницької
діяльності з виробництва
електричної енергії
4.

щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з
законодавством
України
та
нормативнотехнічними документами, зокрема частиною другою
статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» щодо обов’язку ліцензіата
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних,
які були зазначені в його документах, що додавалися
до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений
ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць
з дня настання таких змін
(підпункт 1.3 Акта, стор. 8)

Відповідно до пункту 14 Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих
населених пунктів та районів» № 984-VIII від 04.02.2016, село Комунар Харківського району
перейменовано на село Котляри. Державна реєстрація змін щодо місцезнаходження
ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» відбулась 01.11.2016 № 14711050008026824. На запит комісії з
проведення перевірки ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» не надало підтвердження повідомлення
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НКРЕКП про зміни даних.
За поясненнями Ліцензіата про зміни щодо місцезнаходження Товариства повідомлено
листом б/н, який був надісланий разом зі звітом за формою 1-НКРЕ (місячна) за жовтень 2016 року.

5.

підпункту 7 пункту 2.3 Ліцензійних
умов № 309
підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних
умов № 1467

щодо
обов’язку
ліцензіата
сплачувати
щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу,
наступного за звітним, внески на регулювання, що
визначаються рішенням НКРЕКП
(підпункт 1.5 Акта, стор. 10-12)

Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ»
помилково визначив розмір чистого доходу за ІV квартал 2018 року та здійснив розрахунок розміру
внеску на регулювання виходячи з обсягу чистого доходу у розмірі 367,74 тис. грн, в той час
фактичний обсяг чистого доходу відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по рахунку 703
за ІV квартал 2018 року складає - 498,97 тис. грн, за рахунок чого виник борг у розмірі 111,13 грн.
Крім цього,обсяг недоплати внеску на регулювання за ІІІ квартал 2019 року склав 0,74 грн.
Таким чином, з урахуванням переплати внесків на регулювання, станом на 31.12.2019 сума
недоплата внесків на регулювання становила 89,74 грн.
Крім цього, внесок на регулювання за ІV квартал 2019 року Ліцензіат сплатив 04.11.2019,
тобто з затримкою на 4 дні.
Комісія з проведення перевірки зазначає, що Ліцензіатом 28.01.2020 проведена доплата за
IV квартал 2018 року у сумі 112,00 грн (платіжне доручення № 33). Таким чином, за підсумками
діяльності у 2018-2019 роках, сума переплати внесків на регулювання ТОВ «ЕКВАТОР САН
ЕНЕРДЖІ» становила 22,26 грн. Крім того, ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» надано до відділу
НКРЕКП у Харківській області уточнену форму 20-НКРЕКП за IV квартал 2018 року у зв’язку з
уточненням чистого доходу за звітний квартал.

6.

підпункт 5 пункту 2.3
Ліцензійних умов № 309

щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення
НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням
(підпункт 1.6 Акта, стор. 12)

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»,
ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, мають
привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до
НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» протягом трьох місяців з дня офіційного
опублікування цієї постанови, тобто до 21.09.2017.
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» не надавало в
визначений термін до НКРЕКП Відомість про місця та засоби провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії.
Відомість про місця та засоби провадження ліцензійної діяльності надано до НКРЕКП
листом ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» б/д б/н (вх. НКРЕКП від 04.07.2019 № 13425/1-19)

7.

підпункт 3.1.1 пункту 3.1
щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність,
Умов та Правил з виробництва передбачену Мінфіном та Держстатом України і податкову
електричної енергії
звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;
підпункт 9 пункту 2.3
Ліцензійних умов з виробництва щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи,
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інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх
повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 9 пункту 2.2
Ліцензійних умов з виробництва щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх
копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для
електричної енергії № 1467
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 1.5 Акта, стор. 12)
(підпункт 1.7 Акта, стор. 13-19)
Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ»
порушенням термінів подання за окремі періоди, а саме:

надано звітність з

за формою № 1-НКРЕ (місячна):
до НКРЕКП:
не надано за жовтень-грудень 2014 року;
за січень-квітень, червень, липень вересень та грудень 2015 року від 10 до 111 днів;
за січень, квітень,травень, жовтень та грудень 2016 року від 2 до 23 днів;
за липень, вересень, жовтень та грудень 2017 року – від 1 до 8 днів;
за лютий і березень 2018 року – на 12 та 7 днів відповідно;
за січень, липень та вересень 2019 року – від 4 до 8 днів, за грудень 2019 року – не надали.
до Відділу НКРЕКП у Харківській області за січень 2016 року на 8 днів.
за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна):
до НКРЕКП:
за ІV квартал 2014 року не надали;
за І-ІІІ квартали 2015 року – від 8 до на 40 днів;
за І - ІV квартали 2016 року – від 5 до 20 днів;
за І, ІІ та ІV квартали 2017 року – від 15 до 23 днів;
за І та ІV квартали 2018 року – на 7 та 5 днів відповідно;
за І, ІІІ та ІV квартали 2019 року – від 3 до 12 днів.
ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» не надано до НКРЕКП та відділу НКРЕКП у Харківській
області форми звітності форма № 4-НКРЕКП (квартальна) за I півріччя, 9 місяців 2019 року та
додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) за ІІ-ІV квартали 2019 року.
ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» з затримкою на 5 днів, подав до відділу НКРЕКП у
Харківській області звіт за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) до Відділу НКРЕКП у
Харківській області за ІV квартал 2019 року.
ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» не надано до НКРЕКП фінансову звітність за 2014 та
2015 роки.
Комісія з проведення перевірки зазначає, що ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» надало:
–
–

до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Харківській області листом від 06.02.2020 № 10 звіти за
формою № 1-НКРЕ (місячна) за жовтень-грудень 2014 року та за формою № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) за ІV квартал 2014 року.
до НКРЕКП листом від 06.02.2020 № 9 направлено фінансову звітність за 2014 та 2015 роки.

Відповідно до пояснень Ліцензіата наданих листом від 13.02.2020 № 20 Товариство надало
до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Харківській області листом від 13.02.2020 звітність за формою
№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
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результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I півріччя, 9 місяців 2019
року, додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії
(квартальна) «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії
та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», затверджені
постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282, за ІІ– ІV квартали 2019 року та до НКРЕКП листом від
13.02.2020 звітність за формою № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з
виробництва електричної та теплової енергії» за грудень 2019 року.
підпункт 3.6.1 пункту 3.6
Умов та Правил з виробництва
електричної енергії

щодо обов’язку Ліцензіата діяти згідно з законодавством
України та нормативно-технічними документами, зокрема
Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність
суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової
енергії», затверджену постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, а
саме:
пункту 3.3 у частині наведення корисного відпуску електроенергії
- у млн кВт·год з трьома знаками після коми,
пункту 3.13 в частині заповнення даних у рядках 005 - 185 графи 2
згідно з плановими розрахунками з виробництва електричної
енергії,
пункту 3.14 в частині заповнення даних у рядках 005 - 185 графи
згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії за
період з початку року;

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з
виробництва електричної енергії відповідно до Закону України
пункт 2.2
«Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво
Ліцензійних умов з виробництва теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
електричної енергії № 309
скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку
електричної енергії України», «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
8.
комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та
нормативних документів, які регулюють діяльність в
електроенергетиці, зокрема
пункту 3.3 у частині наведення корисного відпуску електроенергії
- у млн кВт·год з трьома знаками після коми,
пункту 3.13 в частині заповнення даних у рядках 005 - 185 графи 2
дані згідно з плановими розрахунками з виробництва електричної
енергії;
щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у
строки, встановлені відповідним рішенням та чинним
законодавством, зокрема Інструкцією щодо заповнення форми
підпункт 6 пункту 2.2
звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про
Ліцензійних умов з виробництва ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва
електричної та теплової енергії», затверджену постановою НКРЕ
електричної енергії № 1467
від 04.10.2012 № 1257, а саме:
пункту 3.3 у частині наведення корисного відпуску електроенергії
- у млн кВт•год з трьома знаками після коми,
пункту 3.13 в частині заповнення даних у рядках 005 - 185 графи 2
дані згідно з плановими розрахунками з виробництва електричної
енергії.

(підпункт 1.7 Акта, стор. 20-21)
Пунктом 2.7 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з
виробництва електричної та теплової енергії» (далі – Інструкція), затвердженої постановою НКРЕ
від 04.10.2012 № 1257, передбачається:
–

відповідно до пункту 3.3 Інструкції «корисний відпуск електроенергії наводяться - у млн
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–
–

кВт·год з трьома знаками після коми»;
відповідно до пункту 3.14 Інструкції «у рядках 005 - 185 графи 2 дані заповнюються згідно з
плановими розрахунками з виробництва електричної енергії»;
відповідно до пункту 3.14 Інструкції «у рядках 005 - 185 графи 3 дані заповнюються згідно з
фактичними даними з виробництва електричної енергії за період з початку року»;
Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ»:

–
–
–

в звітності за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за 3-4 квартали 2015 року та
за 1-4 квартали 2016 року наводилось поквартальна інформація, а не підсумкова з початку
року;
корисний відпуск електричної енергії в звітності за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна) протягом 2-4 кварталів 2015 року та 2016-2019 років наводило у тис. кВт•год;
в формах звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за 2-4 квартали 2015 року та за
2016-2019 рокі не заповнювались рядки 005-185 графи 2.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» листом
від 06.02.2020 № 11 направлено до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Харківській області скореговану
звітність за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за 2-4 кварталів 2015 року та
2016-2019 роки.

9.

щодо обов’язку ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку
підпункт 38 пункту 2.2
Ліцензійних умов з виробництва публікувати на вебсайті інформацію про частку кожного джерела
енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та
електричної енергії № 1467
про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений
виробництвом електричної енергії, за попередній рік

(підпункт 1.9 Акта, стор. 22-23)
Порядком опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для
виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений
виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року
№ 642 (далі – Порядок № 642) передбачено зокрема:
–
пунктом 2.1, що виробник електричної енергії оприлюднює інформацію про частку кожного
джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за формою, наведеною в
додатку 1, шляхом розміщення на власному вебсайті;
–

пунктом 6.1, що виробник електричної енергії оприлюднює інформацію про вплив на
навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за
формою, наведеною в додатку 2, шляхом розміщення на власному вебсайті.

Комісією з проведення перевірки встановлено, що наведена на офіційному вебсайті
ТОВ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для
виробництва електричної енергії не відповідає додатку 1 до Порядку № 642, а також інформація про
величини скорочення викидів в атмосферу СЕС не відповідає додатку 2 до Порядку № 642.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих листом від 13.02.2020 № 20, ТОВ «ЕКВАТОР САН
ЕНЕРДЖІ» забезпечило публікацію на вебсайті інформації про частку кожного джерела енергії,
використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на навколишнє природне
середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, відповідно до Порядку опублікування
інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної
енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 за посиланням
http://ese365.com/about.

З огляду на зазначене пропонується прийняти:
1) постанову, якою:
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1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 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» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ
38941867) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 309.
2) постанову, якою:
Відповідно до частини п’ятої статті 13 та статті 22 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та пункту 9 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491,
накласти штраф у розмірі 4 (чотири) гривні 49 (сорок дев’ять) копійок на ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ
38941867) за сплату внесків на регулювання не в повному обсязі протягом кварталу,
наступного за звітним у 2018-2019 роках.

Голова Комісії з перевірки

В. Безʼязичний

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту начальник управління ліцензійного
контролю в енергетичному комплексі
та у сфері комунальних послуг

О. Кострикін
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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 «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 лютого 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта
планової перевірки від 07 лютого 2020 року № 43, проведеної відповідно до
Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, на
підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року» та
посвідчення на перевірку від 20 січня 2020 року № 59, установлено, що
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВАТОР САН
ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38941867) порушило Умови та Правила здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені
постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – Умови та Правила з виробництва
електричної енергії), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП
від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва
електричної енергії № 309), та Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою
НКРЕКП від 27 березня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з
виробництва електричної енергії № 1467), а саме:
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підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність,
передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність,
визначену НКРЕКП в установленому порядку;
підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Умов та Правил з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата на обґрунтовану вимогу НКРЕКП надавати
чи передавати НКРЕКП інформацію або звіти про ліцензовану діяльність
ліцензіата, які необхідні НКРЕ для виконання своїх обов'язків;
підпункт 3.5.5 пункту 3.5 Умов та Правил з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата протягом 10 днів повідомляти НКРЕКП про
всі зміни до установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації);
підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та
нормативно-технічними документами, а саме:
частиною другою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» щодо зобов’язання ліцензіата повідомляти органу
ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що
додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений
ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких
змін,
Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затверджену
постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, а саме:
пункту 3.3 у частині наведення корисного відпуску електроенергії – у
млн кВт•год з трьома знаками після коми,
пункту 3.13 в частині заповнення даних у рядках 005 – 185 графи 2 згідно
з плановими розрахунками з виробництва електричної енергії,
пункту 3.14 в частині заповнення даних у рядках 005 – 185 графи згідно з
фактичними даними з виробництва електричної енергії за період з початку
року;
пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 309
щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва
електричної енергії відповідно до Закону України «Про електроенергетику»,
«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію)
та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії
України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів
та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці,
зокрема Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затверджену
постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, а саме:
пункту 3.3 у частині наведення корисного відпуску електроенергії – у
млн кВт•год з трьома знаками після коми,
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пункту 3.13 в частині заповнення даних у рядках 005 – 185 графи 2 згідно
з плановими розрахунками з виробництва електричної енергії;
підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни
даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких
змін;
підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у
строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови
НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної
енергії» щодо обов’язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у
відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і
відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня
офіційного опублікування цієї постанови;
підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом
перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що
визначаються рішенням НКРЕКП;
підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи,
інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень,
в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;
підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом
перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що
визначаються рішенням НКРЕКП;
підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у
строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, зокрема
Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з
виробництва електричної та теплової енергії», затверджену постановою НКРЕ
від 04.10.2012 № 1257, а саме:
пункту 3.3 у частині наведення корисного відпуску електроенергії – у
млн кВт•год з трьома знаками після коми,
пункту 3.13 в частині заповнення даних у рядках 005 – 185 графи 2 згідно
з плановими розрахунками з виробництва електричної енергії;
підпункт 9 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 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;
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підпункт 38 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 щодо обов’язку ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку
публікувати на веб-сайті інформацію про частку кожного джерела енергії,
використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на
навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної
енергії, за попередній рік.
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:
Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень
на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВАТОР САН
ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38941867) за порушення:
пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 309
щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва
електричної енергії відповідно до Закону України «Про електроенергетику»,
«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію)
та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії
України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів
та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці,
зокрема Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затверджену
постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, а саме:
пункту 3.3 у частині наведення корисного відпуску електроенергії – у
млн кВт•год з трьома знаками після коми,
пункту 3.13 в частині заповнення даних у рядках 005 – 185 графи 2 згідно
з плановими розрахунками з виробництва електричної енергії;
підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни
даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких
змін;
підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у
строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови
НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної
енергії» щодо обов’язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у
відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і
відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про
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ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня
офіційного опублікування цієї постанови;
підпункту 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом
перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що
визначаються рішенням НКРЕКП;
підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи,
інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень,
в обсягах та у строки, встановлені 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»).
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

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 «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ»
за сплату внесків на регулювання
не в повному обсязі протягом
кварталу, наступного за звітним
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 лютого 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 07 лютого 2020 року № 43, проведеної відповідно до Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, на
підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року» та
посвідчення на перевірку від 20 січня 2020 року № 59, установлено, що
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВАТОР САН
ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38941867) порушило:
підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом
перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що
визначаються рішенням НКРЕКП;
підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом
перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що
визначаються рішенням НКРЕКП.

Відповідно до частини п’ятої статті 13 та статей 17 і 22 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:
Відповідно до частини п’ятої статті 13 та статті 22 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» та пункту 9 Порядку розрахунку та
встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою
НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, накласти штраф у розмірі 4 (чотири)
гривні 49 (сорок дев’ять) копійок на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВАТОР САН ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38941867)
за сплату внесків на регулювання у 2018-2019 роках не в повному обсязі
протягом кварталу, наступного за звітним.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 15-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та
інші санкції»).

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

