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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів
державного регулювання»
На підставі постанови НКРЕКП від 11 листопада 2020 року № 2046 «Про
проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та від 23 грудня
2020 року № 2672 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку
дотримання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК
СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942) (далі – ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», Товариство,
Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії 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 01 січня 2016 року по 30 вересня 2020 року, за результатами якої складено
Акт від 12 січня 2020 року № 10, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП
в мережі Інтернет.
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» листом від 21.01.2021 № 17/19 та від 26.01.2021 № 01/28
надано до НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від
12 січня 2020 року № 10.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:
№
п/п

1

Виявлене порушення
Суть порушення
підпункт 3.1.1 пункту 3.1
щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП,
Умов та Правил здійснення
зокрема додаткову звітність, визначену НКРЕКП
підприємницької діяльності з
в установленому порядку;
виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕ
від 08 лютого 1996 року № 3
пункт 2.2 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 22 березня
2017 року № 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
засади функціонування ринку 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, а саме пункту 2.7
1

Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт
про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання
з виробництва електричної та теплової енергії»,
затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня
2012 року № 1257, та пункту 2.9 Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна)
«Звіт про використання палива ліцензіатом з
виробництва електричної та теплової енергії»,
затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня
2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної
ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво
та № 1-НКРЕ відповідно;
підпункту 8 пункту 2.2 (в редакції,
що діяла після 20 жовтня 2020 року)
та підпункту 9 пункту 2.2
(в редакції, що діяла до 20 жовтня
2020 року) 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;

пункту 2.7 Інструкції щодо
щодо
обов’язку
ліцензіата
забезпечувати
заповнення форми звітності
достовірність інформації, зазначеної ним у формі
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво та № 1-НКРЕ
(квартальна) «Звіт про ліцензовану відповідно;
діяльність суб’єктів господарювання
з виробництва електричної та
теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня
2012 року № 1257, та
пункту 2.9 Інструкції щодо
заповнення форми звітності
№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про
використання палива ліцензіатом з
виробництва електричної та теплової
енергії», затвердженої постановою
НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257
пункту 2.7 розділу 2 Інструкції
щодо
обов’язку
ліцензіата
забезпечувати
щодо заповнення форми звітності достовірність інформації, зазначеної ним у формі
№ 4а-НКРЕКП-виробництво
звітності № 4а-НКРЕКП (місячна) та № 4-НКРЕКП
електричної та теплової енергії (квартальна) відповідно.
(місячна) «Звіт про використання
палива/енергії та стан розрахунків»,
затвердженої постановою НКРЕКП
від 28 лютого 2019 року № 282, та
пункту 2.7 розділу 2 Інструкції
щодо заповнення форми звітності
№ 4-НКРЕКП-виробництво
електричної та теплової енергії
(квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури
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тарифів(цін) за видами діяльності»,
затвердженої постановою НКРЕКП
від 28 лютого 2019 року № 282
Щодо включення до вартості палива витрат на інші види палива без зазначення
кількості використаного палива та інших даних.
Перевіркою встановлено, що у формах звітності № 1-НКРЕ (місячна) з січня 2016 по грудень
2019 року у рядку 04 графи 5 «Вартість палива» та рядку 06 графи 5 «Вартість палива з
транспортуванням» Ліцензіатом відображено вартість палива з урахуванням вартості
«іншого палива» та у формах звітності № 4а-НКРЕКП (місячна) з січня по вересень
2020 року у рядку 080 графи 9 «Вартість палива» та рядку 090 графи 5 «Вартість палива з
транспортуванням» Ліцензіатом відображено вартість палива з урахуванням вартості
«іншого палива».
При цьому, відповідно до пункту 3.8 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 1-НКРЕ (місячна), у рядку, зокрема, 04 «Вартість палива» зазначають вартість палива, яке
використане на виробництво електричної та/або теплової енергії.
Відповідно до підпункту 6 пункту 3.4 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 4а-НКРЕКП (місячна) у рядках, зокрема, 080 «Вартість палива», 090 «Вартість палива з
транспортуванням» зазначають вартість палива, яке використане на виробництво електричної
та/або теплової енергії.
Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз заповнення рядка 020 «Витрати на
паливо» форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за січень-березень 2020 року та
встановлено, що значення цього рядка заповнені некоректно без дотриманням вимог підпункту
4 пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна), а
саме в цьому рядку відображені витрати як на придбання основного виду палива та його
транспортування для виробництва електричної енергії у сумі
тис. грн, так і на інше
паливо (дизельне пальне та бензин, що використовується для роботи спеціального
технологічного, залізничного та автомобільного транспорту, обладнання паливо-транспортного
цеху) у розмірі
тис. грн.
При заповненні рядка 020 «Витрати на паливо» форми звітності № 4-НКРЕКП
(квартальна) за січень-червень 2020 року та встановлено, що значення цього рядка заповнені
некоректно без дотриманням вимог підпункту 4 пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна), а саме в цьому рядку відображені витрати як на
придбання основного виду палива та його транспортування для виробництва електричної
енергії у сумі
тис. грн, так і на інше паливо (дизельне пальне та бензин, що
використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та автомобільного
транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі
тис. грн.
При цьому, відповідно до підпункту 4 пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) у рядку 020 «паливо» зазначаються витрати на придбання
палива та його транспортування для виробництва електричної та/або теплової енергії.
Також, комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариством у рядку 020 «паливо»
форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна):
за 2016 рік зазначено
тис. грн, що враховує витрати на вугілля, природний газ,
мазут (на загальну суму
тис. грн) та витрати на інше паливо (дизельне паливо та бензин,
що використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та автомобільного
транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі
тис. грн.
за 2017 рік зазначено
тис. грн, що враховує витрати на вугілля, природний газ,
мазут (на загальну суму
тис. грн) та витрати на інше паливо (дизельне паливо та бензин,
що використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та автомобільного
транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі
тис. грн.
за 2018 рік зазначено
тис. грн, що враховує витрати на вугілля, природний газ,
мазут (на загальну суму
тис. грн) та витрати на інше паливо (дизельне паливо та бензин,
що використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та автомобільного
транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі
тис. грн.
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за 2019 рік зазначено
тис. грн, що враховує витрати на вугілля, природний газ,
мазут (на загальну суму
тис. грн) та витрати на інше паливо (дизельне паливо та бензин,
що використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та автомобільного
транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі
тис. грн.
Таким чином, комісія з проведення перевірки зазначає, що Товариство у рядку 020 «паливо»
форм звітності № 6-НКРЕ (квартальна) за період з січня 2016 року по грудень 2019 року та
у рядку 020 «паливо» форм звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за січень-березень 2020 року
та січень-червень 2020 року вказувало значення витрат палива, що враховує витрати на вугілля,
природний газ, мазут та інше паливо (дизельне паливо та бензин, що використовується для
роботи спеціального технологічного, залізничного та автомобільного транспорту, обладнання
паливо-транспортного цеху).
На сайті ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (http://skhidenergo.com.ua/using-fer/) розміщено
інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної
енергії за період діяльності з 2016 по 2020 роки, в якій вказано, що для виробництва електричної
енергії використовується вугілля, природний газ та мазут, крім того у рядку інші види
палива/енергії вказані нульові показники.
Враховуючи викладене, та оскільки, дизельне паливо та бензин не входять (не належать)
до видів палива, що використовуються ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» в технологічному
процесі для виробництва електричної енергії, то віднесення витрат на дизельне паливо та
бензин до інших видів палива для виробництва електричної енергії є порушенням вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії зокрема:
пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво
електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
структури тарифів (цін) за видами діяльності» та пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків», затверджених постановою НКРЕКП від
28 лютого 2019 року № 282 в частині забезпечення ліцензіатом достовірності інформації,
зазначеної ним у звітності.
Крім того, позиція Комісії з перевірки, щодо віднесення вартості паливно-мастильних
матеріалів для транспортних засобів, яке використовуються Ліцензіатом в технологічному
процесі для виробництва електричної енергії, до вартості сировини і допоміжних матеріалів,
підтверджується службовою запискою Департаменту із регулювання відносин у сфері
енергетики від 29.12.2020 №158/17.4-20.
Щодо помилкових розрахунків паливної складової
Вищезазначене некоректне відображення вартості палива у рядку 020 «паливо» форм
звітності № 6-НКРЕ (квартальна) та № 4-НКРЕКП (квартальна) за рахунок включення витрат
на придбання дизельного палива та бензину, яке використовується у паливо-транспортному
цеху при експлуатації техніки, у свою чергу спричинило невірне відображення (розрахунок)
паливної складової при виробництві електричної енергії у рядках 215 форми звітності
№ 6-НКРЕ (квартальна) та 310 форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна).
Так, відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна),
у рядках 200-240 довідкова інформація з виробництва електричної енергії заповнюється
автоматично, крім рядків 200 та 235.
Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна),
рядок 310 «Паливна складова, у т.ч.:» заповнюється автоматично та розраховується як
співвідношення рядка 020 «паливо» до рядка 275 «Корисний відпуск енергії чи реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)».
Відповідальною стороною за небаланси в рамках балансуючої групи, до якої входить
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» є
. Врегулювання небалансів електричної енергії в межах
балансуючої групи здійснюється
.
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Згідно з пунктом 3.6 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП
(місячна) у розділі ІІІ «Врегулювання небалансів» зазначається довідкова інформація щодо стану
розрахунків за закуплену електричну енергію для врегулювання небалансів».
Комісією з проведення перевірки встановлено, що у формах звітності № 4а-НКРЕКП
(місячна) за період з січня по вересень 2020 року Товариством не зазначалася інформація розділу
ІІІ «Врегулювання небалансів» щодо стану розрахунків за закуплену електричну енергію для
врегулювання небалансів.
Також, ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» станом на 12.01.2021 не надало у повному обсязі
інформацію відповідно до запитів комісії з проведення перевірки, наданих листами від
11.12.2020 № 37-20/364, від 15.12.2020 № 37-20/371, від 23.12.2020 № 37-20/384, від 28.12.2020
№ 37-20/387 та від 31.12.2020 № 37-20/391.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
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 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 31831942) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» у строк
до 01 квітня 2021 року:
надіслати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області в
установленому поряду скориговану звітність за формами № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про
використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за період
з січня по грудень 2016 року, з січня по грудень 2017 року, з січня по грудень 2018 року,
з січня по грудень 2019 року, № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про
ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової
енергії» за період з І по IV квартали 2016 року, з І по IV квартали 2017 року, з І по
IV квартали 2018 року, з І по IV квартали 2019 року, № 4-НКРЕКП-виробництво
електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
структури тарифів (цін) за видами діяльності» за І та IІ квартали 2020 року та № 4а-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання
палива/енергії та стан розрахунків» за період з січня 2020 року по вересень 2020 року;
надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області інформацію
та документи, запитувані комісією з проведення перевірки листами від 11.12.2020
№ 37-20/364, від 15.12.2020 № 37-20/371, від 23.12.2020 № 37-20/384, від 28.12.2020
№ 37-20/387 та від 31.12.2020 № 37-20/391, в частині питань дослідження яких стало
підставою для проведення заходу державного контролю та які не було надано ТОВ «ДТЕК
СХІДЕНЕРГО» під час проведення позапланової виїзної перевірки.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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УТОЧНЕНО

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 «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за
недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, порушення Ліцензійних
умов з виробництва електричної
енергії та здійснення заходів
державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 27 січня 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 12 січня 2020 року № 10, проведеної відповідно до
постанов НКРЕКП від 11 листопада 2020 року № 2046 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та від 23 грудня
2020 року № 2672 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної
перевірки ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення
позапланової виїзної перевірки від 30 листопада 2020 року № 741,
установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942) не дотримано вимоги
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії, та порушено 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:
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво;
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пункту 2.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ
(місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної
та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257, щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ;
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»,
затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо
обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним
у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії
(квартальна);
пункту 2.7 розділу 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою
НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);
пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
22 березня 2017 року № 309, щодо обов’язку ліцензіата здійснювати
господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів
України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»,
«Про засади функціонування ринку 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, а саме:
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво,
пункту 2.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ
(місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної
та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257, щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ;
підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ
від 08 лютого 1996 року № 3, щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП,
зокрема, додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;
підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діяла після 20 жовтня 2020 року) та
підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до
НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні
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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:
1. Відповідно до пунктів 11 та 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 п’ять
тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942) за порушення:
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво;
пункту 2.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ
(місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної
та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257, щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ;
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифів(цін) за видами діяльності», затвердженої
постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна);
пункту 2.7 розділу 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою
НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);
підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, що діяла після 20 жовтня 2020 року) та
підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 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
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(не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо),
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»).
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» у строк до 01 квітня 2021 року:
надіслати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області
в установленому порядку скориговану звітність за формами № 1-НКРЕ (місячна)
«Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та
теплової енергії» за період з січня по грудень 2016 року, з січня по грудень
2017 року, з січня по грудень 2018 року, з січня по грудень 2019 року,
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність
суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»
за І – IV квартали 2016 року, за І – IV квартали 2017 року, за І – IV квартали
2018 року, за І – IV квартали 2019 року, № 4-НКРЕКП-виробництво електричної
та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
структури тарифів (цін) за видами діяльності» за І та IІ квартали 2020 року та
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків» за період з січня 2020 року по
вересень 2020 року;
надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області
інформацію та документи, запитувані комісією з проведення перевірки листами
від 11 грудня 2020 року № 37-20/364, від 15 грудня 2020 року № 37-20/371,
від 23 грудня 2020 року № 37-20/384, від 28 грудня 2020 року № 37-20/387
та від 31 грудня 2020 року № 37-20/391, в частині питань дослідження яких
стало підставою для проведення заходу державного контролю та які не було
надано ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» під час проведення позапланової виїзної
перевірки.

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

_______________

Департамент
Ліцензійного контролю
«____» ____________ 2021р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»
На підставі постанови НКРЕКП від 11 листопада 2020 року № 2046 «Про
проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та від 23 грудня
2020 року № 2672 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку
дотримання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК
СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942) (далі – ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», Товариство,
Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії 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 01 січня 2016 року по 30 вересня 2020 року, за результатами якої складено
Акт від 12 січня 2020 року № 10, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП
в мережі Інтернет.
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» листом від 21.01.2021 № 17/19 надано до НКРЕКП
письмові пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від 12 січня 2020 року № 10.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:
№
п/п

1

Виявлене порушення
Суть порушення
підпункт 3.1.1 пункту 3.1
щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП,
Умов та Правил здійснення
зокрема додаткову звітність, визначену НКРЕКП
підприємницької діяльності з
в установленому порядку;
виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕ
від 08 лютого 1996 року № 3
пункт 2.2 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 22 березня
2017 року № 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
засади функціонування ринку 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, а саме пункту 2.7
Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт
1

про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання
з виробництва електричної та теплової енергії»,
затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня
2012 року № 1257, та пункту 2.9 Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна)
«Звіт про використання палива ліцензіатом з
виробництва електричної та теплової енергії»,
затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня
2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної
ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво
та № 1-НКРЕ відповідно;
підпункту 8 пункту 2.2 (в редакції,
що діяла після 20 жовтня 2020 року)
та підпункту 9 пункту 2.2
(в редакції, що діяла до 20 жовтня
2020 року) 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;

пункту 2.7 Інструкції щодо
щодо
обов’язку
ліцензіата
забезпечувати
заповнення форми звітності
достовірність інформації, зазначеної ним у формі
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво та № 1-НКРЕ
(квартальна) «Звіт про ліцензовану відповідно;
діяльність суб’єктів господарювання
з виробництва електричної та
теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня
2012 року № 1257, та
пункту 2.9 Інструкції щодо
заповнення форми звітності
№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про
використання палива ліцензіатом з
виробництва електричної та теплової
енергії», затвердженої постановою
НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257
пункту 2.7 розділу 2 Інструкції
щодо
обов’язку
ліцензіата
забезпечувати
щодо заповнення форми звітності достовірність інформації, зазначеної ним у формі
№ 4а-НКРЕКП-виробництво
звітності № 4а-НКРЕКП (місячна) та № 4-НКРЕКП
електричної та теплової енергії (квартальна) відповідно.
(місячна) «Звіт про використання
палива/енергії та стан розрахунків»,
затвердженої постановою НКРЕКП
від 28 лютого 2019 року № 282, та
пункту 2.7 розділу 2 Інструкції
щодо заповнення форми звітності
№ 4-НКРЕКП-виробництво
електричної та теплової енергії
(квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури
тарифів(цін) за видами діяльності»,
затвердженої постановою НКРЕКП
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від 28 лютого 2019 року № 282
Щодо включення до вартості палива витрат на інші види палива без зазначення
кількості використаного палива та інших даних.
Перевіркою встановлено, що у формах звітності № 1-НКРЕ (місячна) з січня 2016 по грудень
2019 року у рядку 04 графи 5 «Вартість палива» та рядку 06 графи 5 «Вартість палива з
транспортуванням» Ліцензіатом відображено вартість палива з урахуванням вартості
«іншого палива» та у формах звітності № 4а-НКРЕКП (місячна) з січня по вересень
2020 року у рядку 080 графи 9 «Вартість палива» та рядку 090 графи 5 «Вартість палива з
транспортуванням» Ліцензіатом відображено вартість палива з урахуванням вартості
«іншого палива».
При цьому, відповідно до пункту 3.8 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 1-НКРЕ (місячна), у рядку, зокрема, 04 «Вартість палива» зазначають вартість палива, яке
використане на виробництво електричної та/або теплової енергії.
Відповідно до підпункту 6 пункту 3.4 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 4а-НКРЕКП (місячна) у рядках, зокрема, 080 «Вартість палива», 090 «Вартість палива з
транспортуванням» зазначають вартість палива, яке використане на виробництво електричної
та/або теплової енергії.
Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз заповнення рядка 020 «Витрати на
паливо» форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за січень-березень 2020 року та
встановлено, що значення цього рядка заповнені некоректно без дотриманням вимог підпункту
4 пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна), а
саме в цьому рядку відображені витрати як на придбання основного виду палива та його
транспортування для виробництва електричної енергії у сумі 996 846,59 тис. грн, так і на інше
паливо (дизельне пальне та бензин, що використовується для роботи спеціального
технологічного, залізничного та автомобільного транспорту, обладнання паливо-транспортного
цеху) у розмірі 1 803,40 тис. грн.
При заповненні рядка 020 «Витрати на паливо» форми звітності № 4-НКРЕКП
(квартальна) за січень-червень 2020 року та встановлено, що значення цього рядка заповнені
некоректно без дотриманням вимог підпункту 4 пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна), а саме в цьому рядку відображені витрати як на
придбання основного виду палива та його транспортування для виробництва електричної
енергії у сумі 2 314 481,700 тис. грн, так і на інше паливо (дизельне пальне та бензин, що
використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та автомобільного
транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі 4 186,20 тис. грн.
При цьому, відповідно до підпункту 4 пункту 3.3 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) у рядку 020 «паливо» зазначаються витрати на придбання
палива та його транспортування для виробництва електричної та/або теплової енергії.
Також, комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариством у рядку 020 «паливо»
форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна):
за 2016 рік зазначено 7 781 785,300 тис. грн, що враховує витрати на вугілля, природний
газ, мазут (на загальну суму 7 700 907,520 тис. грн) та витрати на інше паливо (дизельне паливо
та бензин, що використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та
автомобільного транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі 80 877,780 тис. грн.
за 2017 рік зазначено 8 326,814,400 тис. грн, що враховує витрати на вугілля, природний
газ, мазут (на загальну суму 8 283 651,840 тис. грн) та витрати на інше паливо (дизельне паливо
та бензин, що використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та
автомобільного транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі 43 162, 560 тис. грн.
за 2018 рік зазначено 9 337 466,100 тис. грн, що враховує витрати на вугілля, природний
газ, мазут (на загальну суму 9 318 585,100 тис. грн) та витрати на інше паливо (дизельне паливо
та бензин, що використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та
автомобільного транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі 18 881,000 тис. грн.
за 2019 рік зазначено 8 382 067,360 тис. грн, що враховує витрати на вугілля, природний
газ, мазут (на загальну суму 8 366 461,400 тис. грн) та витрати на інше паливо (дизельне паливо
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та бензин, що використовується для роботи спеціального технологічного, залізничного та
автомобільного транспорту, обладнання паливо-транспортного цеху) у розмірі 15 605,960 тис. грн.
Таким чином, комісія з проведення перевірки зазначає, що Товариство у рядку 020 «паливо»
форм звітності № 6-НКРЕ (квартальна) за період з січня 2016 року по грудень 2019 року та
у рядку 020 «паливо» форм звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за січень-березень 2020 року
та січень-червень 2020 року вказувало значення витрат палива, що враховує витрати на вугілля,
природний газ, мазут та інше паливо (дизельне паливо та бензин, що використовується для
роботи спеціального технологічного, залізничного та автомобільного транспорту, обладнання
паливо-транспортного цеху).
На сайті ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (http://skhidenergo.com.ua/using-fer/) розміщено
інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної
енергії за період діяльності з 2016 по 2020 роки, в якій вказано, що для виробництва електричної
енергії використовується вугілля, природний газ та мазут, крім того у рядку інші види
палива/енергії вказані нульові показники.
Враховуючи викладене, та оскільки, дизельне паливо та бензин не входять (не належать)
до видів палива, що використовуються ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» в технологічному
процесі для виробництва електричної енергії, то віднесення витрат на дизельне паливо та
бензин до інших видів палива для виробництва електричної енергії є порушенням вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії зокрема:
пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво
електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
структури тарифів (цін) за видами діяльності» та пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків», затверджених постановою НКРЕКП від
28 лютого 2019 року № 282 в частині забезпечення ліцензіатом достовірності інформації,
зазначеної ним у звітності.
Крім того, позиція Комісії з перевірки, щодо віднесення вартості паливно-мастильних
матеріалів для транспортних засобів, яке використовуються Ліцензіатом в технологічному
процесі для виробництва електричної енергії, до вартості сировини і допоміжних матеріалів,
підтверджується службовою запискою Департаменту із регулювання відносин у сфері
енергетики від 29.12.2020 №158/17.4-20.
Щодо помилкових розрахунків паливної складової
Вищезазначене некоректне відображення вартості палива у рядку 020 «паливо» форм
звітності № 6-НКРЕ (квартальна) та № 4-НКРЕКП (квартальна) за рахунок включення витрат
на придбання дизельного палива та бензину, яке використовується у паливо-транспортному
цеху при експлуатації техніки, у свою чергу спричинило невірне відображення (розрахунок)
паливної складової при виробництві електричної енергії у рядках 215 форми звітності
№ 6-НКРЕ (квартальна) та 310 форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна).
Так, відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна),
у рядках 200-240 довідкова інформація з виробництва електричної енергії заповнюється
автоматично, крім рядків 200 та 235.
Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна),
рядок 310 «Паливна складова, у т.ч.:» заповнюється автоматично та розраховується як
співвідношення рядка 020 «паливо» до рядка 275 «Корисний відпуск енергії чи реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)».
Відповідальною стороною за небаланси в рамках балансуючої групи, до якої входить
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» є ТОВ «Д. Трейдінг». Врегулювання небалансів електричної енергії
в межах балансуючої групи здійснюється ТОВ «Д. Трейдінг».
Згідно з пунктом 3.6 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП
(місячна) у розділі ІІІ «Врегулювання небалансів» зазначається довідкова інформація щодо стану
розрахунків за закуплену електричну енергію для врегулювання небалансів».
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Комісією з проведення перевірки встановлено, що у формах звітності № 4а-НКРЕКП
(місячна) за період з січня по вересень 2020 року Товариством не зазначалася інформація розділу
ІІІ «Врегулювання небалансів» щодо стану розрахунків за закуплену електричну енергію для
врегулювання небалансів.
Також, ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» станом на 12.01.2021 не надало у повному обсязі
інформацію відповідно до запитів комісії з проведення перевірки, наданих листами від
11.12.2020 № 37-20/364, від 15.12.2020 № 37-20/371, від 23.12.2020 № 37-20/384, від 28.12.2020
№ 37-20/387 та від 31.12.2020 № 37-20/391.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
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 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 31831942) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» у строк
до 01 березня 2021 року:
надіслати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області в
установленому поряду скориговану звітність за формами № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про
використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за період
з січня по грудень 2016 року, з січня по грудень 2017 року, з січня по грудень 2018 року,
з січня по грудень 2019 року, № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про
ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової
енергії» за період з І по IV квартали 2016 року, з І по IV квартали 2017 року, з І по
IV квартали 2018 року, з І по IV квартали 2019 року, № 4-НКРЕКП-виробництво
електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
структури тарифів (цін) за видами діяльності» за І та IІ квартали 2020 року та № 4а-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання
палива/енергії та стан розрахунків» за період з січня 2020 року по вересень 2020 року;
надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області інформацію
та документи, запитувані комісією з проведення перевірки листами від 11.12.2020
№ 37-20/364, від 15.12.2020 № 37-20/371, від 23.12.2020 № 37-20/384, від 28.12.2020
№ 37-20/387 та від 31.12.2020 № 37-20/391, та які не було надано ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»
під час проведення позапланової виїзної перевірки.

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 «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за
недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, порушення Ліцензійних
умов з виробництва електричної
енергії та здійснення заходів
державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 27 січня 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 12 січня 2020 року № 10, проведеної відповідно до
постанов НКРЕКП від 11 листопада 2020 року № 2046 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та від 23 грудня
2020 року № 2672 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної
перевірки ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення
позапланової виїзної перевірки від 30 листопада 2020 року № 741,
установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942) не дотримано вимоги
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії, та порушено 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:
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво;
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пункту 2.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ
(місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної
та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257, щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ;
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»,
затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо
обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним
у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії
(квартальна);
пункту 2.7 розділу 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою
НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);
пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
22 березня 2017 року № 309, щодо обов’язку ліцензіата здійснювати
господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів
України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»,
«Про засади функціонування ринку 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, а саме:
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво,
пункту 2.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ
(місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної
та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257, щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ;
підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ
від 08 лютого 1996 року № 3, щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП,
зокрема, додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;
підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діяла після 20 жовтня 2020 року) та
підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до
НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні
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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:
1. Відповідно до пунктів 11 та 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 п’ять
тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942) за порушення:
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво;
пункту 2.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ
(місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної
та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257, щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ;
пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифів(цін) за видами діяльності», затвердженої
постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна);
пункту 2.7 розділу 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою
НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);
підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, що діяла після 20 жовтня 2020 року) та
підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 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
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(не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо),
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»).
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» у строк до 01 березня 2021 року:
надіслати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області
в установленому порядку скориговану звітність за формами № 1-НКРЕ (місячна)
«Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та
теплової енергії» за період з січня по грудень 2016 року, з січня по грудень
2017 року, з січня по грудень 2018 року, з січня по грудень 2019 року,
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність
суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»
за І – IV квартали 2016 року, за І – IV квартали 2017 року, за І – IV квартали
2018 року, за І – IV квартали 2019 року, № 4-НКРЕКП-виробництво електричної
та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
структури тарифів (цін) за видами діяльності» за І та IІ квартали 2020 року та
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків» за період з січня 2020 року по
вересень 2020 року;
надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області
інформацію та документи, запитувані комісією з проведення перевірки листами
від 11 грудня 2020 року № 37-20/364, від 15 грудня 2020 року № 37-20/371,
від 23 грудня 2020 року № 37-20/384, від 28 грудня 2020 року № 37-20/387
та від 31 грудня 2020 року № 37-20/391, та які не було надано ТОВ «ДТЕК
СХІДЕНЕРГО» під час проведення позапланової виїзної перевірки.

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)
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