Відділ НКРЕКП
у Одеській області
«___» __________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо
недопущення надалі ТОВ «ЮГ-ГАЗ» Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу»
На підставі постанови НКРЕКП від 01 квітня 2020 року № 747 «Про проведення
позапланових невиїзних перевірок ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ», ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС», ТОВ
«МІДСТРІМ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», ТОВ «ФПК
«РЕСУРСГРУП»,
НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГ-ГАЗ» (код ЄДРПОУ
30194498) (далі – ТОВ «ЮГ-ГАЗ», Товариство, Ліцензіат) Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови
з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 01 січня 2020 року по
01 квітня 2020 року, за результатами якої складено Акт від 10 червня 2020 року № 167,
який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Ліцензіат листом від 19 червня 2020 року № 699 надав до НКРЕКП письмові
пояснення та обґрунтування до Акту позапланової невиїзної перевірки від 10 червня
2020 року № 167, які розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки встановлено та зафіксовано
наступне порушення:
№
з/п

1.

Виявлене порушення
підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних
умов з постачання електричної
енергії споживачу

Суть порушення
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

До НКРЕКП надійшло звернення від ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОПЕРАТОР
РИНКУ» від 11 лютого 2020 року № 01/17-455 щодо можливого маніпулювання ринком
електричної енергії учасниками ринку.
З метою всебічного розгляду зазначеного звернення НКРЕКП надіслала листом
від 18 лютого 2020 року № 1901/14/7-20, зокрема до ТОВ «ЮГ-ГАЗ», запит щодо надання
у термін до 03.03.2020 інформації з копіями підтвердних документів стосовно, а саме:
1) обсягів та вартості електричної енергії, яка придбавалась/вироблялась постачальником
відповідно до укладених двосторонніх договорів та/або імпортувалась, для виробників – наявною
генерованою потужністю (робочою) та/або обсягами імпорту, у вигляді копій договорів, актів
тощо за 30 січня 2020 року в розрізі годин, та була подана в заявках на продаж на РДН;
2) обсягу та вартості електричної енергії, яка запропонована на продаж на РДН 30 січня
2020 року в розрізі годин.
Однак, відповідно до даних інформаційної бази документообігу НКРЕКП
«1С:Підприємство» за період з 18 лютого 2020 року по 03 березня 2020 року (включно)
ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не надано в термін встановлений Регулятором запитувану інформацію
та пояснення на законну вимогу НКРЕКП.
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Також, відповідно даних інформаційної бази документообігу НКРЕКП «1С:Підприємство»
за період з 18 лютого 2020 року по 26 березня 2020 року (дата оприлюднення проєкту рішення
НКРЕКП «Про проведення позапланових невиїзних перевірок ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», ДП
«НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС», ТОВ
«МІДСТРІМ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», ТОВ «ФПК
«РЕСУРСГРУП») до НКРЕКП не надходило інформації від ТОВ «ЮГ-ГАЗ» на запит
Регулятора від 18.02.2020 № 1901/14/7-20.
З урахуванням зазначеного вище, НКРЕКП прийнято постанову від 01.04.2020 № 747 «Про
проведення позапланових невиїзних перевірок ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ», ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС», ТОВ
«МІДСТРІМ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», ТОВ «ФПК
«РЕСУРСГРУП» (далі – Постанова від 01.04.2020 № 747).
Комісією з проведення позапланової невиїзної перевірки встановлено, що відповідно
до даних інформаційної бази документообігу НКРЕКП «1С:Підприємство» за період з 18 лютого
2020 року та на момент проведення позапланової невиїзної перевірки на адресу НКРЕКП
від ТОВ «ЮГ-ГАЗ» надходила наступна інформація, а саме:
лист ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від 24.02.2020 № 297 щодо надання форми звітності № 3а-НКРЕКП
за січень 2020 року;
лист ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від 28.02.2020 № 331 щодо надання фінансового звіту за формами
№№ 1,2,3,4 за 2019 рік;
лист ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від 20.03.2020 № 413 щодо надання форми звітності № 3а-НКРЕКП
за лютий 2020 року;
лист ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від 01.04.2020 № 466 щодо виправлення роботи в
звітності;
лист ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від 23.04.2020 № 546 щодо надання форми звітності № 3а-НКРЕКП
за березень 2020 року;
лист ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від 28.04.2020 № 555 щодо надання фінансового звіту за формами
№№ 1,2 за 1 квартал 2020 року;
лист ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від 25.05.2020 № 625 щодо надання форми звітності № 3а-НКРЕКП
за квітень 2020 року;
лист ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від 09.06.2020 № 655 щодо надання пояснень стосовно проведеної
перевірки.
Таким чином, комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 26 березня
2020 року (дата оприлюднення проєкту рішення НКРЕКП про проведення позапланових невиїзних
перевірок), станом на 1 квітня 2020 року (дата прийняття НКРЕКП Постанови від 01.04.2020
№ 747) та на момент проведення позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не надало
запитувану листом від 18 лютого 2020 року № 1901/14/7-20 інформацію та пояснення на законну
вимогу НКРЕКП.
Згідно з поясненнями ТОВ «ЮГ-ГАЗ», наданими листом від 19 червня 2020 року № 699,
Ліцензіат не погоджується з висновками Акта позапланової невиїзної перевірки від 10 червня
2020 року № 167 в частині ненадання Товариством запитуваної Регулятором інформації.
На підтвердження зазначеного Товариство звернулось до АТ «Укрпошта» з відповідним
запитом про надання інформації. Після отримання від АТ «Укрпошта» відповідної інформації
ТОВ «ЮГ-ГАЗ» зобов’язується надати відповідь НКРЕКП.
Крім цього, Товариство зазначає, що при проведенні позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ЮГ-ГАЗ» у період з 04.06.2020 по 09.06.2020 Товариство надало всю необхідну інформацію
на запит Комісії з перевірки.
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З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГ-ГАЗ»
(код ЄДРПОУ 30194498) щодо недопущення надалі порушень ліцензійних умов
з постачання електричної енергії споживачу.
Голова Комісії з перевірки

О. Старостін

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
застереження
щодо
недопущення надалі ТОВ «ЮГ-ГАЗ»
порушень ліцензійних умов з
постачання електричної енергії
споживачу
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 08 липня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
невиїзної перевірки від 10 червня 2020 року № 167, проведеної відповідно
до постанови НКРЕКП від 01 квітня 2020 року № 747 «Про проведення
позапланових невиїзних перевірок ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ»,
ПРАТ
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕЦ»,
ТОВ
«БІОЕНЕРДЖІТРАНС», ТОВ «МІДСТРІМ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЮГ-ГАЗ»,
ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП», посвідчення на
проведення позапланової невиїзної перевірки від 03 червня 2020 року № 240,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮГ-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 30194498) порушило підпункт 7 пункту 2.2
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП
від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання
електричної енергії споживачу), 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
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комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮГ-ГАЗ» (код ЄДРПОУ 30194498) щодо недопущення надалі порушень
ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області
«____» ____________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» за порушення за порушення вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»

На підставі постанови НКРЕКП від 01 квітня 2020 року № 747 «Про проведення
позапланових невиїзних перевірок ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»,
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС», ТОВ «МІДСТРІМ
ЮКРЕЙН», ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП»
НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41427817)
(далі – ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», Ліцензіат) Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою
НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання
електричної енергії споживачу), за період діяльності з 01 січня 2020 року по
11 червня 2020 року, за результатами якої складено Акт від 16 червня 2020 року № 193,
який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» не надавало до НКРЕКП письмових заперечень та пояснень
до Акта позапланової невиїзної перевірки від 16 червня 2020 року № 193.
Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки встановлено наступне:
№
п/п
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Виявлене порушення
підпункту 7 пункту 2.2
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу

пунктів 3 та 4 частини другої
статті 17 Закону України «Про
Національну комісію, що
здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг»

пункту 19 частини другої
статті 57 Закони України «Про
ринок електричної енергії»

Суть порушення
щодо обов’язку 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.
у частині права Регулятора отримувати безоплатно
на свій запит необхідні для виконання покладених
функцій від суб'єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
- копії документів, статистичну та іншу інформацію про
їхню діяльність, а також у частині надання у визначені
Регулятором строки, але не менш як протягом 10
робочих
днів,
завірених
в
установленому
законодавством порядку копій документів, пояснень та
іншої інформації, пов’язаної з провадженням такими
суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для
виконання покладених функцій;
щодо обов’язку електропостачальника надавати
Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним
функцій і повноважень, встановлених законодавством.
1

До НКРЕКП надійшло звернення від ДП «ОЕРАТОР РИНКУ» від 11 лютого 2020 року
№ 01/17-455 щодо можливого маніпулювання ринком електричної енергії учасниками ринку.
З метою всебічного розгляду зазначеного звернення НКРЕКП надіслала листами від
18 лютого 2020 року № 1834/14/7-20, від 18 лютого 2020 року № 1835/14/7-20 та від
18 лютого 2020 року № 1901/14/7-20 зокрема до ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС запит щодо надання
у термін до 03 березня 2020 року інформації з копіями підтвердних документів стосовно:
1) обсягів та вартості електричної енергії, яка придбавалась/вироблялась постачальником
відповідно до укладених двосторонніх договорів та/або імпортувалась, для виробників – наявною
генерованою потужністю (робочою) та/або обсягами імпорту, у вигляді копій договорів, актів
тощо за 30-31 січня та 01 лютого 2020 року 2020 року в розрізі годин, та була подана в заявках на
продаж на РДН;
2) обсягу та вартості електричної енергії, яка запропонована на продаж на РДН 30-31 січня
2020 року та 01 лютого 2020 року в розрізі годин.
Однак, відповідно до даних інформаційної бази документообігу НКРЕКП «1С:Підприємство»
на дату оприлюднення проєкту рішення НКРЕКП «Про проведення позапланових невиїзних
перевірок ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕЦ», ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС», ТОВ «МІДСТРІМ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «УКР
ГАЗ РЕСУРС», ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП», Ліцензіатом не надано в повному обсязі запитувану
листами від 18 лютого 2020 року № 1834/14/7-20, від 18 лютого 2020 року № 1835/14/7-20 та від
18 лютого 2020 року № 1901/14/7-20 інформацію, копії документів та пояснень на законну
вимогу НКРЕКП.
Таким чином, НКРЕКП прийнято постанову від 01 квітня 2020 року № 747 «Про проведення
позапланових невиїзних перевірок ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»,
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС», ТОВ «МІДСТРІМ ЮКРЕЙН»,
ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС», ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП».
Комісією з проведення позапланової невиїзної перевірки встановлено, що відповідно до
даних інформаційної бази документообігу НКРЕКП «1С:Підприємство» за період з 18 лютого
2020 року та на момент проведення позапланової невиїзної перевірки на адресу НКРЕКП від
ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» надходила наступна інформація, а саме:
лист ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» від 10 лютого 2020 року № 10-02/1 (вх. від 14 лютого 2020 року
№ 3679/1-20) щодо скарги на порушення АТ «Лубнигаз» ліцензійних умов;
лист ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» від 13 лютого 2020 року № в-240 (вх. від 19 лютого 2020 року
№ 4006/1-20) щодо надання пояснень на запит 1258/16/7-20;
лист ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» від 16 березня 2020 року № 16/035 (вх. від 16 березня 2020 року
№ 10522/2-20) щодо надання форми звітності № 5 НКРЕКП січень 2020 року;
лист ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» від 16 березня 2020 року № 16/03-4 (вх. від 16 березня 2020 року
№ 10523/2-20) щодо надання звіту про фінансові результати;
лист ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» від 03 березня 2020 року № 03-03/1 (вх. від 19 березня 2020 року
№ 6528/1-20) копія відправлення чеку УКРПОШТИ від 03 березня 2020 року щодо надання відповідь на
лист від 18 лютого 2020 року № 1834/14/7-20, від 18 лютого 2020 року № 1835/14/7-20 та від 18 лютого
2020 року № 1901/14/7-20;
лист ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» від 31 березня 2020 року № 31-03/1 (вх. від 31 березня 2020 року
№ 7410/1-20) копія відправлення чеку УКРПОШТИ від 31 березня 2020 року щодо врахування інформації
при наданні відповіді на листи від 18 лютого 2020 року № 1834/14/7-20, від 18 лютого 2020 року
№ 1835/14/7-20 та від 18 лютого 2020 року № 1901/14/7-20.
лист ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» від 22 травня 2020 року № 688 (вх. від 29 травня 2020 року № 11620/120) щодо заперечення на акт перевірки.

Комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 26 березня 2020 року
(дата опублікування порядку денного НКРЕКП), станом на 01 квітня 2020 року (дата прийняття
НКРЕКП Постанови № 747) та на момент проведення позапланової невиїзної перевірки
ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» не надало в повному обсязі запитувану листами від 18 лютого
2020 року № 1834/14/7-20, від 18 лютого 2020 року № 1835/14/7-20 та від 18 лютого 2020 року
№ 1901/14/7-20 інформації, копії документів та пояснення на законну вимогу НКРЕКП.
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З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
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 пять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41427817)
за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від
27 грудня 2017 року № 1469.
Голова Комісії з перевірки

Ю. Покальчук

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 «УКР ГАЗ РЕСУРС» за
порушення за порушення вимог
нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку
електричної енергії та Ліцензійних
умов з постачання електричної
енергії споживачу
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 08 липня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
невиїзної перевірки від 16 червня 2020 року № 193, проведеної відповідно
до постанови НКРЕКП від 01 квітня 2020 року № 747 «Про проведення
позапланових невиїзних перевірок ТОВ «СОЛДІ ІНФІНІТІ», ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ», ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС»,
ТОВ «МІДСТРІМ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС»,
ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП», на підставі посвідчення на перевірку від
04 червня 2020 року № 254, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41427817) порушило
вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП
від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання
електричної енергії споживачу), а саме:
підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу), 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
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робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені
НКРЕКП;
пункти 3 та 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» у частині права Регулятора отримувати безоплатно на
свій запит необхідні для виконання покладених функцій від суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, копії документів, статистичну та іншу інформацію про їхню діяльність,
а також у частині надання у визначені Регулятором строки, але не менш як
протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку
копій документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням
такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання
покладених функцій;
пункт 19 частини другої статті 57 Закони України «Про ринок
електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника надавати
Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень,
встановлених законодавством.
Відповідно до статей 17, 19, 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 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГАЗ РЕСУРС»
(код ЄДРПОУ 41427817) за порушення вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії споживачу, а саме:
підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу), 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;
пунктів 3 та 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» у частині права Регулятора отримувати безоплатно на
свій запит необхідні для виконання покладених функцій від суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, копії документів, статистичну та іншу інформацію про їхню діяльність,
а також у частині надання у визначені Регулятором строки, але не менш як
протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку
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копій документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням
такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання
покладених функцій;
пункту 19 частини другої статті 57 Закони України «Про ринок
електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника надавати
Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень,
встановлених законодавством.
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

МП
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 20__ року

_______________

