Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області
« » травня 2019 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії, виданої ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО СЕНТРАЛГАЗ»
Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на
2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, та на
підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 15 квітня 2019 року № 181
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області проведено планову перевірку
дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО
СЕНТРАЛГАЗ» (далі – ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО СЕНТРАЛГАЗ», Товариство, Ліцензіат)
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 № 504 (далі – Ліцензійні умови), та
складено Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії від 13 травня 2019 року № 176 (далі – Акт від 13 травня 2019 року № 176),
який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП.
Комісія з перевірки в перший день перевірки, а саме 13 травня 2019 року, після
попереднього повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки, надісланого листом
від 19 квітня 2019 року № 42/243-19 (із рекомендованим повідомленням про вручення), прибула
за місцезнаходженням ліцензіата (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 601), вказаним
Ліцензіатом у заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії. Вхід до приміщень
будівлі за вказаною адресою можливий лише за перепустками. Зважаючи на зазначене,
комісією з перевірки було пред’явлено представнику служби охорони будівлі оригінал
посвідчення на проведення планової перевірки від 15 квітня 2019 року № 181 та службові
посвідчення голови та членів комісії з проведення перевірки. Представник охорони повідомив
комісію з перевірки про те, що ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО СЕНТРАЛГАЗ» відсутнє у зазначеній
будівлі, оскільки виїхало з цієї будівлі.
У фойє будівлі за адресою м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 601, встановлено стенд
із
переліком
орендарів
вказаного
будинку.
Будь-яка
інформація
щодо
ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО СЕНТРАЛГАЗ» на зазначеному стенді відсутня.
Відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності,
що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні
діяльності, що підлягає ліцензуванню, відсутність протягом першого дня перевірки за
місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час
проведення перевірки, згідно з пунктом 8 частини другої статті 16 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» та абзацом дев’ятим пункту 5.2 глави 5 Порядку
контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок № 428), вважається
недопуском уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки
додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для

цього законом підстав та свідчить про порушення ліцензіатом пункту 2.2 Ліцензійних умов,
щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з постачання електричної
енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про ринок електричної
енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», нормативно-правових актів та нормативних документів, які
регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме абзацу другого статті 11 Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та
пунктом 7.2 глави 7 Порядку № 428, щодо обов’язку суб’єкта господарювання під час
здійснення державного нагляду (контролю) допускати посадових осіб органу державного
нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання
ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом та
Порядком № 428, та підпункту 4 пункту 2.3 Ліцензійних умов щодо забезпечення присутності
керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення
НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих
Ліцензійних умов.
Згідно із положеннями пункту 5.2 глави 5 Порядку № 428, комісією з перевірки в
приміщенні Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за адресою: 03127, м. Київ,
просп. Голосіївський, буд. 105В, складено Акт від 13 травня 2019 року № 176, в якому
зафіксовано факт відмови ліцензіата у проведенні планової перевірки (Акт про відмову
ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП) в двох примірниках.
Зазначений акт було відправлено на адресу Ліцензіата 13 травня 2019 року листом з
рекомендованим повідомленням про вручення.
Враховуючи вищезазначене, Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
пропонує прийняти постанову, якою анулювати на підставі Акта від 13 травня 2019 року
№ 176 ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії, видану згідно з постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1455, відповідно до
пункту 8 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» та статей 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Голова Комісії з перевірки

Ю. Покальчук

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про
анулювання
ліцензії
з
постачання електричної енергії,
виданої ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО
СЕНТРАЛГАЗ»
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 17 травня 2019 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 13 травня 2019 року № 176, проведеної відповідно до Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584,
на підставі постанови НКРЕКП від 05 березня 2019 року № 306 «Про
проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІI кварталі 2019 року»
та посвідчення на перевірку від 15 квітня 2019 року № 181, установлено, що
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО
СЕНТРАЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 40532299) порушило пункт 2.2 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі –
Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), щодо здійснення
господарської діяльності з постачання електричної енергії відповідно до законів
України «Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», нормативно-правових актів та нормативних
документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме абзацу
другого статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» та пункту 7.2 глави 7 Порядку
контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
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ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року
№ 428 (далі – Порядок № 428), щодо обов’язку суб’єкта господарювання під час
здійснення державного нагляду (контролю) допускати посадових осіб органу
державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду
(контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду
(контролю), передбаченого цим Законом та Порядком № 428, та підпункт 4
пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо
забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої
уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом
порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.
Відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» відмовою ліцензіата у проведенні
перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових
осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом
вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього
законом підстав, що є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.
Відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 77 Закону України
«Про ринок електричної енергії» та 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:
1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПІДПРИЄМСТВО СЕНТРАЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 40532299) ліцензію на право
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, видану
відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня
2017 року № 1455.
2. Ця постанова набирає чинності через тридцять календарних днів з дня її
прийняття.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

М. П.
Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)
____________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 20__ року

________________

