Департамент ліцензійного контролю
«____» ____________ 2021 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження
ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» щодо недопущення
надалі порушень вимог Ліцензійних умов з виробництва електрничної енергії»
Комісією з перевірки НКРЕКП, відповідно до Плану здійснення заходів державного
контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада
2020 року № 2134, на підставі постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448
«Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та
визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року
№ 1815» було проведено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40055521) (далі – ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Ліцензіат) вимог законодавства, що регулює
функціонування ринку електричної енергії, 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 № 3), 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 № 309),
та 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 період
діяльності з 08 червня 2017 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої
складено Акт від 19 січня 2021 року № 22, який розміщено на офіційному веб-сайті
НКРЕКП в мережі Інтернет (кінцевий термін розгляду Акта – 18.02.2021).

Ліцензіат надав до НКРЕКП письмові заперечення та пояснення до Акту
планової перевірки від 19 січня 2021 року № 22 листом від 25 січня 2021 року
№ 2501/1, які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:
№
з/
п

1

Виявлене порушення

Суть порушення

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 1 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 Акта
1

Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що протягом періоду, що
перевірявся, Ліцензіат повідомляв НКРЕКП з порушенням встановлених термінів про внесені зміни
до даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, а саме

ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» листом від 10.12.2020 № 1012/01
(вх. НКРЕКП від 15.12.2020 № 28678/1-20) повідомило НКРЕКП про зміну загальної
встановленої потужності з 15 609 кВт до 21 613 кВт у зв’язку з введенням в експлуатацію
III-ї черги переробки біомаси в біогаз для виробництва електричної та теплової енергії, що
підтверджується Сертифікатом від 23.04.2020 серія ІУ № 162201140828, виданим Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України, про відповідність закінченого будівництва
об’єкта («Комплексу з переробки біомаси в біогаз для виробництва електричної та теплової
енергії за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, Новоставецька сільська рада
за межами населеного пункту Коров’є, ІІІ-тя черга будівництва) проектній документації та
підтверджує його готовність до експлуатації.
Постановою НКРЕКП від 30.12.2020 № 2855 «Про внесення зміни до додатка до
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 14 травня 2019 року № 717» були внесені зміни до постанови
НКРЕКП від 14.05.2019 № 717 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії
ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».
Перевіркою встановлено, що Товариство повідомило НКРЕКП про зміну загальної
встановленої потужності електрогенеруючого обладнання з порушенням встановленого
терміну на 199 днів.
Крім того, відповідно до наказу по Товариству від 31.03.2016 № 1 до виконання
обов’язків виконавчого директора з 01.04.2016 приступив Мельничук Павло Петрович.
З 04.05.2018 на підставі наказу від 04.05.2018 № 17 (протокол загальних зборів учасників
ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» № 0205/2018/1) обов’язки виконавчого
директора виконує Кушнірук Олег Петрович.
Перевіркою встановлено, що Товариством не було повідомлено НКРЕКП про зміну
виконавчого директора.

2

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 9 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

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. 13 - 18 Акта
Відповідно до постанови НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 «Про затвердження форм звітності
НКРЕ» (зі змінами) (далі – Постанова № 1257) ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ» повинно подавати поштою на паперовому носії та електронною поштою до
НКРЕКП та на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП форми звітності:
- № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва
електричної та теплової енергії» (далі – форма № 1-НКРЕ (місячна)) − до 15 числа місяця,
наступного після звітного;
- № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність
суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма № 6НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)) − не пізніше 25 числа наступного місяця після
звітного періоду.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм
звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»
(чинна з 24.04.2019) (далі – Постанова № 282) ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА

КОМПАНІЯ» повинно подавати поштою на паперовому носії та в електронному вигляді
електронною поштою до НКРЕКП, а також на паперових носіях до територіального органу
НКРЕКП форми звітності:
- № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про
фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі – форма
№ 4-НКРЕКП (квартальна)) за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця,
наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним
(наростаючим підсумком);
- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) «Інформація про обсяг чистого доходу
від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії» (щоквартально)
за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом та за IV квартал –
до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;
- № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків» (термін подання – не пізніше 25 числа
місяця, наступного за звітним періодом) (набрання чинності відбулось 25.12.2019).
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» подавало звітність за окремі періоди із
порушенням термінів подання, а саме:
Форму № 1-НКРЕ (місячна):
червень-грудень 2017 року – до Сектору НКРЕКП від 318 до 500 днів;
2018 рік – до Сектору НКРЕКП від 5 до 287 днів;
2019 рік – до НКРЕКП від 2 до 98 днів, до Сектору НКРЕКП від 1 до 18 днів.
Форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна):
червень-грудень 2017 року – до Сектору НКРЕКП від 308 до 400 днів;
2018 рік – до Сектору НКРЕКП від 17 до 218 днів;
2019 рік – до НКРЕКП від 10 до 37 днів, до Сектору НКРЕКП від 6 до 35 днів.
Форму № 4а-НКРЕКП (місячна):
2019 рік – до Сектору НКРЕКП на 352 дня;
2020 рік – до НКРЕКП від 1 до 62 днів, до Сектору НКРЕКП від 19 до 323 днів.
Форму № 4-НКРЕКП (квартальна):
2019 рік –до Сектору НКРЕКП від 318 до 533 днів;
2020 рік – до НКРЕКП на 26 днів, до Сектору НКРЕКП від 64 до 258 днів.
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна):
2019 рік – до Сектору НКРЕКП від 347 до 537 днів;
2020 рік – до НКРЕКП на 30 днів, до Сектору НКРЕКП від 79 до 261 днів.
А також комісією з перевірки встановлено ненадання ліцензіатом до НКРЕКП форм
звітності:
№ 1-НКРЕ (місячна) за червень-грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року, січеньквітень і червень 2019 року;
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за III-IV квартали 2017 року, I-IV квартали
2018 року, за I квартал 2019 року;
№ 4а-НКРЕКП (місячна) за грудень 2019 року, січень-липень 2020 року;
№ 4-НКРЕКП (квартальна) за I півріччя, 9 місяців, рік 2019 року, I квартал, I півріччя
2020 року;
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) за II-IV квартали 2019 року, за I, II
квартали 2020 року.
Під час перевірки Ліцензіат повідомив комісію з проведення перевірки про відправлення:
форми звітності № 4а-НКРЕКП (місячна) в електронному вигляді на електрону пошту
та рекомендованим листом 11.01.2021 (без супровідного листа), що підтверджується
фіскальним чеком;
форм звітності № 1-НКРЕ (місячна), № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна), № 4-

НКРЕКП (квартальна) із Додатком 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) до НКРЕКП в
електронному вигляді на електрону пошту та рекомендованим листом 19.01.2021 (без
супровідного листа), що підтверджується фіскальним чеком.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (із змінами) «Про затвердження
форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх
заповнення» (чинна з 26.04.2019) (далі – Постанова № 450) ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» повинно подавати поштою на паперовому носії та електронною
поштою до НКРЕКП форми звітності:
- № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж
електричної енергії» (далі – форма звітності № 2) та додаток до неї, щоквартально до 25 числа
місяця, наступного за звітним періодом;
- № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку
допоміжних послуг та балансуючому ринку» (далі – форма звітності № 3) щоквартально до
25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги
виробництва електричної енергії» (далі – форма звітності № 4 В) щомісячно до 25 числа
місяця, наступного за звітним періодом;
- № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (річна) «Звіт про загальну характеристику
виробника електричної енергії» (далі – форма звітності № 1 В) щороку до 25 лютого року,
наступного за звітним періодом.
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» подавало звітність за окремі періоди із
порушенням термінів подання, а саме:
Форма № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна):
2019 рік – до НКРЕКП від 1 до 101 дня;
2020 рік – до НКРЕКП на 13 днів.
Форму № 3- НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна):
2019 рік – до НКРЕКП від 1 до 101 дня;
2020 рік – до НКРЕКП на 13 днів.
Форму № 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна):
2019 рік – до НКРЕКП від 1 до 161 дня;
2020 рік – до НКРЕКП від 3 до 75 днів.
А також комісією з перевірки встановлено ненадання Ліцензіатом до НКРЕКП даних
форм звітності на паперовому носії.
Під час перевірки Ліцензіат повідомив про відправлення ненаданих форм звітності до
НКРЕКП в електронному вигляді на електрону пошту та рекомендованим листом 11.01.2021
(без супровідного листа), що підтверджується фіскальним чеком.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 (із змінами) «Про подання
суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до
Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
(чинна з 23.06.2017), суб’єкти малого підприємництва зобов’язані подавати до НКРЕКП на
паперових носіях та в електронному вигляді, а також до територіального органу НКРЕКП на
паперових носіях скорочену за показниками річну фінансову звітність: форма № 1-м «Баланс»,
форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» до 28 лютого наступного за звітним року.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 04.09.2018 № 952 «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 11.05.2017 № 624» (чинна з 13.10.2018) суб’єкти господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг державне регулювання яких
здійснюється НКРЕКП надають копії квартальної фінансової звітності до 30 числа місяця, що
настає за звітним кварталом, та копії річної фінансової звітності до 05 березня наступного за

звітним року, суб’єкти малого підприємництва зобов’язані надавати до НКРЕКП та до
територіального органу НКРЕКП скорочену за показниками річну фінансову звітність до
05 березня наступного за звітним року.
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» за 2017 рік до НКРЕКП фінансову
звітність не надало, до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області надало із порушенням терміну
подання на 7 днів, за 2018 рік подало до НКРЕКП із порушенням терміну подання на 7 днів,
до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області на 680 днів.
Під час перевірки ліцензіат повідомив про відправлення фінансової звітності за 2017 рік
до НКРЕКП в електронному вигляді на електрону пошту та рекомендованим
листом 11.01.2021 (без супровідного листа), що підтверджується фіскальним чеком від
11.01.2021.
Постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 затверджений Порядок розрахунку та
встановлення ставки внесків на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, які
зазначені в Реєстрі суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, діяльність яких регулюється Регулятором незалежно від форм власності,
зокрема, з виробництва електричної енергії (далі – Порядок № 491).
Відповідно до пункту 7 Порядку № 491 платники внеску подають до структурних
підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого
робочого дня після встановленого строку сплати, за формою № 20-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт про сплату внеску на регулювання», згідно з додатком 2 до Порядку № 491.
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» звіти за формою № 20-НКРЕКП
(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» надано до Сектору НКРЕКП у
Хмельницькій області у І - ІV кварталах 2018 року на паперових носіях з порушенням
терміну від 28 до 301 дня; у І - ІІ та ІV кварталах 2019 року – від 3 до 10 днів; у І та ІV
кварталах 2020 року – від 22 до 65 дні.

3

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», яким визначено,
що ліцензіати 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

стор. 13 - 18 Акта
Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії», ліцензіати мають привести свою господарську діяльність у відповідність
до вимог цієї постанови та подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені
частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
а саме Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови,
тобто до 21 вересня 2017 року.
Під час перевірки виявлено, що Ліцензіат не виконав вимоги вищевказаної постанови та
не надав Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії за формою, наведеною у додатку 2 до Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії № 309, в термін до 21 вересня 2017 року.

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
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підпункт 4 пункту 2.2
щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально,
Ліцензійних умов з
протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески
на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП
виробництва електричної
стор. 13 - 18 Акта
енергії
Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що внески на
регулювання протягом періоду, що перевірявся, Ліцензіатом були розраховані вірно, сплачені
в повному обсязі, але з порушенням терміну в один день у І кварталі 2018 року, І кварталі
2019 року та І кварталі 2020 року, що підтверджено платіжними дорученнями та виписками
Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області

Згідно з наданими ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» листом
від 25 січня 2021 року № 2501/1 поясненнями до Акта планової перевірки, Ліцензіат
визнає виявлені порушення та зобов’язується їх в подальшому не повторювати.
Щодо сплати внесків на регулювання із порушенням встановленого терміну,
Ліцензіат вважає дане порушення не значним, оскільки терміни були порушені всього на
1 день.
Щодо ненадання (надання з порушенням встановленого терміну) звітності до
НКРЕКП, Ліцензіат зазначає, що звітність у паперовому вигляді направлялась до
НКРЕКП АТ «УКРПОШТА» листами без повідомлення, тому підтвердити фактичну
дату відправки на сьогодні не можливо, але зазначає, що вказані порушення пов’язані із
неналежною організацією доставки кореспонденції оператором поштового зв’язку.

З огляду на зазначене пропонуємо прийняти постанову, якою:
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40055521) щодо недопущення надалі
порушень вимог Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

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
застереження
ТОВ
«ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ» щодо недопущення
надалі порушень вимог Ліцензійних
умов з виробництва електричної
енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 лютого
2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта
планової виїзної перевірки від 19 січня 2021 року № 22, проведеної
відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП
від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанови НКРЕКП
від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила
чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та
посвідчення на перевірку від 04 січня 2021 року № 6, установлено, що
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40055521)
порушено 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 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з
виробництва електричної енергії), а саме:
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
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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», яким визначено, що ліцензіати 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;
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 1 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 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом
перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що
визначаються рішенням НКРЕКП;
підпункт 9 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії 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.
Відповідно до статей 17, 19 та 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:
Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40055521)
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щодо недопущення надалі порушень вимог Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

