Департамент
Ліцензійного контролю
«____» ____________ 2021р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ» за недотримання вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення
заходів державного регулювання»
Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134,
на підставі постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила
чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815», НКРЕКП здійснено
планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦУКОРАГРОПРОМ» (код ЄДРПОУ 38234087) (далі – ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ»,
Товариство, Ліцензіат) 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 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії
споживачу), за період діяльності з 10 квітня 2019 року по 31 грудня 2020 року,
за результатами якої складено Акт від 26 січня 2021 року № 30, який розміщено на
офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ» листом від 26.01.2021 № 21/01-71 надало до НКРЕКП
письмові пояснення до Акта планової перевірки від 26 січня 2021 року № 30.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата повідомляти, НКРЕКП
умов з постачання електричної про всі зміни даних, які були зазначені в його
енергії споживачу
документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання
таких змін.
Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, Ліцензіатом змінено
засоби комунікації із споживачами, зокрема номер телефону та адресу електронної пошти, що
були зазначені у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу, а також наявні зміни юридичної адреси та банківських
реквізитів, що були зазначені в Заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії
споживачу, про що Товариство не повідомило НКРЕКП.
1 підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних

Ліцензіат звернувся до НКРЕКП листами 12 січня 2021 року № 21/01-7 (вх. НКРЕКП від
16 січня 2021 року № 763/1-21) та від 22 січня 2021 року № 21/01-65 (вх. НКРЕКП від 25 січня
2021 року № 1548/1-21) щодо внесення зміни до даних, які були зазначені в документах що
додавались до заяви про отримання ліцензії та до відомості про засоби провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.
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2 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.

в частині обов’язку платника внеску на
пункту 7 Порядку розрахунку та регулювання подавати до структурних підрозділів
встановлення ставки внесків на НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на
регулювання, затвердженого
регулювання не пізніше другого робочого дня після
постановою НКРЕКП від 06.04.2017 встановленого строку сплати, за формою згідно з
№ 491
додатком 2.
Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ» подало форми звітності
із порушенням термінів, а саме:
до НКРЕКП
- форму № 5-НКРЕКП за період квітень 2019 року-березень 2020 року від 279 до 610 днів;
- форму № 7-НКРЕКП за період квітень-липень 2019 року від 524 до 616 днів;
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
- форму № 5-НКРЕКП за період квітень 2019 року-березень 2020 року від 276 до 613 днів;
- форму № 7-НКРЕКП за період квітень-липень 2019 року від 521 до 613 днів.
до НКРЕКП
- форму № 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року, січень, лютий, травень-липень, вересеньлистопад 2020 року від 3 до 358 днів;
- форму № 12-НКРЕКП за період ІІ квартал 2019 року-ІІІ квартал 2020 року від 28 до 487 днів;
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
- форму № 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року, січень, лютий, травень-липень, вересеньлистопад 2020 року від 23 до 359 днів;
- форму № 12-НКРЕКП за період ІІ квартал 2019 року-ІІІ квартал 2020 року від 62 до 520 днів.
до НКРЕКП
№ 1-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік – на 43 дні;
№ 2-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік – на 43 дні;
№ 3-НКРЕКП-моніторинг за квітень-грудень 2019 року, січень, лютий, червень, липень,
вересень-листопад 2020 року – від 3 до 602 днів;
№ 4-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік – на 43 дні;
№ 9-НКРЕКП-моніторинг за ІІ-ІV квартали 2019 року, І, ІІ квартали 2020 року – від 134 до
500 днів;
№ 10-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік – на 43 дні;
№ 11-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік – на 43 дні;
№ 12-НКРЕКП-моніторинг за ІІІ, ІV квартали 2019 року, І-ІІІ квартали 2020 року – від 10
до 433 днів.
Також, ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ» подало із порушенням термінів (від 86 до 550 днів)
копії фінансової звітності за період ІІ квартал 2019 року-ІІІ квартал 2020 року до НКРЕКП та
Управління у м. Києві та Київській області.
Також, Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ»
подало до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форму № 20-НКРЕКП
із недотриманням термінів (від 55 до 370 робочих днів) за ІІІ, ІV квартали 2019 року та
І-ІV квартали 2020 року
Комісією з проведення перевірки встановлено, що Ліцензіатом до НКРЕКП не подавалися:
- реєстр надання компенсацій споживачам за формою згідно з додатком 4 до Порядку
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх
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недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі –
Порядок № 375);
- інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг
електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів
якості надання послуг за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 375.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом перевірки зафіксовано, що
ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ» протягом перевіряємого періоду не провадило ліцензованої
діяльності з постачання електричної енергії споживачу. Разом з тим, пунктом 7.6 Порядку № 375
визначено, якщо електропостачальник (крім електропостачальників, які виконують функції
постачальника універсальних послуг) не надавав компенсації споживачам у звітному кварталі,
то реєстр надання компенсації споживачам за цей звітний період не подається. Таким чином,
Департамент ліцензійного контролю не вбачає порушення з боку ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ»
в частині неподання до НКРЕКП реєстру надання компенсацій споживачам за формою згідно з
додатком 4 до Порядку № 375.
Також, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що термін подання до НКРЕКП
інформації щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг
електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів
якості надання послуг за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку № 375 (у редакції, чинній
з 14.08.2020) за 2020 рік ще не настав.
Таким чином, ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ» зобов’язане подати до НКРЕКП зазначену вище
інформацію до 20 лютого 2021 року.

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 «ЦУКОРАГРОПРОМ» (код
ЄДРПОУ 38234087) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу.
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 «ЦУКОРАГРОПРОМ» у строк
до 15 березня 2021 року:
надати до НКРЕКП інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих
стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за
недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою, наведеною в
додатку 6 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання
компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від
12 червня 2018 року № 375, за 2019 рік.
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 «ЦУКОРАГРОПРОМ» за
недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, порушення Ліцензійних
умов з постачання електричної
енергії споживачу та здійснення
заходів державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 17 лютого 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 26 січня 2021 року № 30, проведеної відповідно до Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на
підставі постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання
такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року
№ 1815», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від
12 січня 2021 року № 16, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦУКОРАГРОПРОМ» (код ЄДРПОУ 38234087)
не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, та порушено 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:
пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491,
в частині обов’язку платника внеску на регулювання подавати до структурних
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підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання
не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою
згідно з додатком 2;
підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти, НКРЕКП про всі зміни
даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
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 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, 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
«ЦУКОРАГРОПРОМ» (код ЄДРПОУ 38234087) за порушення:
пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491,
в частині обов’язку платника внеску на регулювання подавати до структурних
підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання
не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою
згідно з додатком 2;
підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти, НКРЕКП про всі зміни
даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
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.
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»).
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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 «ЦУКОРАГРОПРОМ» у строк до 15 березня 2021 року
надати до НКРЕКП інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих
стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих
компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг
за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання,
затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, за 2019 рік.
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

_______________

