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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП про «Застереження щодо недопущення
надалі ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» порушень ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії»
Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області, на підставі постанови НКРЕКП
від 19 червня 2018 року № 463 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
у ІІІ кварталі 2018 року», було проведено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ»
(32150,
Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Ясенівка, вулиця Ватутіна, будинок 19,
код ЄДРПОУ 38283134) Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної
енергії), за результатами якої складено Акт від 06 липня 2018 року № 244, який розміщено
на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Перевірка
ліцензованої
діяльності
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» здійснювалась за період діяльності
з 01 жовтня 2014 року по 31 серпня 2017 року.
Слід зазначити, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» (далі – ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ», Товариство,
Ліцензіат) не надавало до НКРЕКП пояснень до виявлених та зафіксованих Актом планової
перевірки від 06 липня 2018 року № 245 порушень.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступне
порушення:
№ п/п

Виявлене порушення

1.

підпункт 3.5.5 пункту 3.5
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії

Суть порушення
щодо обов’язку Ліцензіата протягом 10 днів
повідомити НКРЕКП про зміни банківських
реквізитів
та
установчих
документів,
що
підлягають
державній
реєстрації
(перереєстрації)

Перевіркою встановлено, що у періоді з 01 жовтня 2014 року по 31 серпня 2017 року
ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» здійснювало господарську діяльність на підставі установчих
документів:
Статуту ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» (редакція), затвердженого протоколом Зборів
Учасників Товариства від 12 квітня 2013 року № 4, зареєстрованого 16 квітня 2013 року
за № 16711050002000736 (надавався при отриманні ліцензії);
Статуту ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» (нова редакція), затвердженого протоколом
Зборів Учасників Товариства від 23 червня 2016 року № 13. Про зазначені зміни установчих
документів ліцензіат повідомив НКРЕКП листом від 04 квітня 2018 року № 16/2018.
Також, у заяві на видачу ліцензії зазначені основний розрахунковий рахунок
№ 26001000320953 та валютний рахунок № 26007000321503 (євро), відкриті в АТ «Ерсте Банк»
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м. Києва, які за інформацією ліцензіата, були закриті у 2013 році, в зв’язку із ліквідацією банку.
Протягом періоду, що перевіряється та на момент проведення перевірки у ліцензіата діяли
основний поточний рахунок № 26003052415177 (відкритий в серпні 2014 року) та валютний
рахунок № 26009052303335 (євро) (відкритий в червні 2016 року), відкриті в ПАТ КБ
«Приватбанк».
Про зазначені зміни ліцензіат повідомив НКРЕКП листом від 04 квітня 2018 року
№ 16/2018.
Вищезазначене свідчить, про порушення Ліцензіатом підпункту 3.5.5 пункту 3.5
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата протягом
10 днів повідомити НКРЕКП про зміни банківських реквізитів, установчих документів, що
підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНІКЯРМОЛИНЦІ» (32150, Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Ясенівка,
вулиця Ватутіна, будинок 19, код ЄДРПОУ 38283134) щодо недопущення надалі порушень
ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
Т.в.о. директора
Департаменту ліцензійного контролю

В. Пегета
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ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Застереження щодо недопущення надалі
ТОВ
«ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ»
порушень
ліцензійних
умов
з
виробництва електричної енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 31 липня 2018 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії від 06 липня 2018 року № 244,
проведеної Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області відповідно до
Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1425 (у редакції
постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року № 94), на підставі постанови НКРЕКП
від 19 червня 2018 року № 463 «Про проведення планових виїзних перевірок
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, у ІІІ кварталі 2018 року», посвідчення на перевірку від
19 червня 2018 року № 99, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» (Хмельницька область,
Ярмолинецький район, село Ясенівка, вулиця Ватутіна, будинок 19, код ЄДРПОУ
38283134, директор – Григоришин Володимир Миколайович) порушило
підпункт 3.5.5 пункту 3.5 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від
08 лютого 1996 року № 3, у частині обов’язку ліцензіата протягом 10 днів
повідомити НКРЕКП про зміни банківських реквізитів та установчих документів,
що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).
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Відповідно до статей 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
«ЕКОТЕХНІК-ЯРМОЛИНЦІ» щодо недопущення надалі порушень ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії.
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

