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«____» ____________ 2021р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «САНГРІНЕНЕРДЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»
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 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року», НКРЕКП здійснено планову
перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САНГРІНЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40761208) (далі – ТОВ «САНГРІНЕНЕРДЖІ»,
Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня
2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309) 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 № 1467), за період діяльності
з 10 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої складено Акт від
17 червня 2021 року № 303, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі
Інтернет.
ТОВ «САНГРІНЕНЕРДЖІ» листами від 24.06.2021 №№ 2406-01, 2406-02, 2406-03
надано до НКРЕКП письмові пояснення до Акта планової перевірки від 17 червня
2021 року № 303.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:
№
п/п

Виявлене порушення
Суть порушення
1 підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних
щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП
умов з виробництва електричної документи, інформацію та звітність, необхідні для
енергії № 309
виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у
строки, встановлені НКРЕКП;
підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції,
що діяла до 20 жовтня 2020 року) та
підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що
діє з 20 жовтня 2020 року)
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії № 1467

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 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо щодо обов’язку ліцензіата надавати форму звітності
№ 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного
заповнення форми звітності
після звітного) поштою на паперовому носії та
№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про
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використання палива ліцензіатом з електронною поштою до НКРЕКП та відповідного
виробництва електричної та теплової територіального органу НКРЕКП;
енергії», затвердженої постановою
НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року
№ 1257
пункту 2.3 розділу ІІ Інструкції щодо щодо обов’язку ліцензіата надавати форму звітності
заповнення форм звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво щокварталу (не пізніше
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво 25 числа наступного місяця після звітного періоду)
(квартальна) «Звіт про ліцензовану поштою на паперовому носії та електронною поштою
діяльність суб’єктів господарювання до НКРЕКП та відповідного територіального органу
з виробництва електричної та
НКРЕКП
теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕКП від 04 жовтня
2012 року № 1257
пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 4НКРЕКП-виробництво 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

в частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП
та її територіального органу у відповідному регіоні за
місцезнаходженням ліцензіата форми звітності
№ 4-НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не
пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним
періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за
звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого
доходу від діяльності з виробництва електричної енергії
та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого
виробництва електричної енергії)», який подається до
НКРЕКП та її територіального органу у відповідному
регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим
листом на паперовому носії та в електронному вигляді
за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року,
наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 4аНКРЕКП-виробництво електричної
та теплової енергії (місячна) «Звіт
про використання палива/енергії та
стан розрахунків», затвердженої
постановою НКРЕКП від 28 лютого
2019 року № 282

в частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП
та її територіального органу у відповідному регіоні за
місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4аНКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за
звітним періодом;

пункту 2.7 Інструкції форми
звітності № 6-НКРЕ

щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності
інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6НКРЕ-енерговиробництво;

пункту 2.7 Інструкції форми
звітності № 4-НКРЕКП

щодо забезпечення ліцензіатом достовірності
інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії
(квартальна);

щодо подання форми звітності № 1 В-НКРЕКП
пункту 2.1. Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 1 В- щороку до 25 лютого року, наступного за звітним
НКРЕКП-моніторинг-виробництво періодом;
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(ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну
характеристику виробника
електричної енергії», затвердженої
постановою НКРЕКП від 29 березня
2019 року № 450
пункту 2.1. Інструкції щодо
щодо подання форми звітності № 2-НКРЕКП
заповнення форми звітності № 2- щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним
НКРЕКП-моніторинг-виробництво періодом;
(квартальна) «Звіт про купівлюпродаж електричної енергії»,
затвердженої постановою НКРЕКП
від 29 березня 2019 року № 450
пункту 2.1. Інструкції щодо
щодо подання форми звітності № 3-НКРЕКП
заповнення форми звітності № 3- щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним
НКРЕКП-моніторинг-виробництво періодом;
(квартальна) «Звіт про участь на
ринку допоміжних послуг та
балансуючому ринку», затвердженої
постановою НКРЕКП від 29 березня
2019 року № 450
пункту 2.1. Інструкції щодо
щодо подання форми звітності № 4 В-НКРЕКП
заповнення форми звітності № 4 В- щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним
НКРЕКП-моніторинг-виробництво періодом;
(ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні
обсяги виробництва електричної
енергії», затвердженої постановою
НКРЕКП від 29 березня 2019 року
№ 450
пункту 1 Постанови НКРЕКП
від 11 травня 2017 року № 624 «Про
надання суб’єктами господарювання
у сферах енергетики та комунальних
послуг копій фінансової звітності до
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг» (у редакції, що діяла
з 13 жовтня 2018 року)

в частині надання суб'єктами малого підприємництва
до НКРЕКП та її територіального органу копій
скороченої за показниками річної фінансової звітності:
форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про
фінансові результати» до 05 березня наступного за
звітним року.

абзацу другого пункту 7 Порядку
щодо подання до структурних підрозділів НКРЕКП
розрахунку та встановлення ставки на територіях звіту про сплату внеску на регулювання
внесків на регулювання,
не пізніше другого робочого дня після встановленого
затвердженого постановою НКРЕКП строку сплати, за формою згідно з додатком 2
від 06 квітня 2017 року № 491
(пункт 1.5 Акта, стор. 6-14, 19)
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «САНГРІНЕНЕРДЖІ» подавало звітність із
порушенням термінів, а саме:
до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:
форма звітності № 1-НКРЕ
за січень-грудень 2018 року – від 1 до 1212 днів,
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за січень-грудень 2018 року – від 513 до 847 днів;
форма звітності № 6-НКРЕ
за І квартал- ІV квартал 2018 року – від 22 до 1143 днів,
за І квартал- ІV квартал 2019 року – від 501 до 778 днів;
річну фінансову звітність
за 2018-2019 роки – на 419 та 53 дні.
до НКРЕКП
форма звітності № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року – на 25 днів;
№ 1 В-НКРЕКП
за 2019 рік – на 378 днів,
за 2020 рік - на 12 днів;
№ 2-НКРЕКП та № 3-НКРЕКП
за ІV квартал 2019 року – на 25 днів,
за І та ІV квартали 2020 року – на 1 день та 35 днів відповідно;
№ 4 В-НКРЕКП
за липень-грудень 2019 року – від 25 до 179 днів.
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
форма звітності № 4а-НКРЕКП
за грудень 2019 року – на 91 день;
січень-лютий, квітень-липень, вересень-грудень 2020 року – від 31 до 228 днів;
форма звітності № 4-НКРЕКП
за II-IV квартали 2019 року – від 466 до 682 днів;
за I-IV квартали 2020 року – від 102 до 407 днів;
Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП
за II-IV квартали 2019 року – від 494 до 686 дні;
за I-IV квартали 2020 року – від 130 до 410 днів;
№ 20-НКРЕКП (квартальна)
за ІІ - ІV квартал 2018 року – від 543 до 725 днів;
за І - ІV квартал 2019 року – від 178 до 451 день;
за І, ІІІ та ІV квартал 2020 року – на 84, 23 та 91 день відповідно
Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз та перевірку даних, наведених у формах
звітності, наданих Товариством за період, що перевірявся, та встановлено наступне.
У формах звітності № 6-НКРЕ за II-IV квартали 2018 року у рядку 145 графи 3 невірно
вказано значення «Товарна продукція», у рядку 200 графи 3 невірно вказано значення «Корисний
відпуск енергії», при цьому у формі звітності № 1-НКРЕ за квітень-грудень 2018 року у рядку 19
графи 2 «Корисний відпуск енергії» - дане значення є вірним.
Крім того, у формах звітності № 4-НКРЕКП за 2019 та 2020 рік Товариством не відображено
дані у рядках 110 «Матеріальні витрати», 115 «Витрати на оплату праці», 120 «Відрахування на
соціальні заходи», 125 «Амортизація».
Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 24.06.2021 № 2406-02,
помилка у заповненні звітності виникла по причині того, що з 2019 року ДП «Гарантований
покупець» почало вносити коригування в акти купівлі-продажу електричної енергії. Акти
коригування за певний місяць відпуску, дата підписання акта та дата надходження коштів до
Ліцензіата відбувались у різний час.
Також, зазначеним вище листом Ліцензіатом надано скориговані форми звітності № 6НКРЕ за II-IV квартали 2018 року та № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової
енергії за 2019 та 2020 роки.
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підпункту 7 пункту 2.3
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії № 309

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально,
протягом перших 30 днів кварталу, наступного за
звітним, внески на регулювання, що визначаються
рішенням НКРЕКП;

підпункту 4 пункту 2.2 ( в редакції до щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально,
20 жовтня 2020 року) та підпункту 3 протягом перших 30 днів кварталу, наступного за
пункту 2.2 (в редакції після 20 жовтня звітним, внески на регулювання, що визначаються
2020 року) Ліцензійних умов з
рішенням НКРЕКП;
виробництва електричної енергії
№ 1467
абзацу першого пункту 7 Порядку
в частині обов’язку ліцензіата сплачувати
розрахунку та встановлення ставки щоквартально до спеціального фонду державного
внесків на регулювання,
бюджету внески на регулювання протягом перших 30
затвердженого постановою НКРЕКП днів поточного кварталу, наступного за звітним;
від 06 квітня 2017 року № 491
пункту 5 Порядку розрахунку та
встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого
постановою НКРЕКП від 06 квітня
2017 року № 491

у частині визначення платником внеску бази
нарахування суми внесків на регулювання, яким є
чистий дохід платника внеску на регулювання від
провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,
за звітний квартал
(пункт 1.7 Акта, стор. 17,18)

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «САНГРІНЕНЕРДЖІ» сплачувало внески на
регулювання за ІІ квартал 2018 – IV квартал 2020 року в не повному обсязі та із порушенням
строку, встановленого Порядком № 491.
Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіатом було невірно відображено чистий дохід
від провадження ліцензованої діяльності у ІІІ-IV кварталах 2019 року та І-ІІІ кварталів 2020 року
для використання цих даних у звіті про сплату внеску на регулювання за ІV квартал 2019 року та
І-ІV квартали 2020 року.
Таким чином ТОВ «САНГРІНЕНЕРДЖІ» невірно заповнено звіт по формі № 20-НКРЕКП
за I-ІV квартали 2020 року.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, зазначена невірне визначення чистого доходу зумовлено
коригуванням обсягу та вартості проданої електричної енергії ДП «ГАРАНТОВАНИЙ
ПОКУПЕЦЬ», що відбулися в значно пізніших періодах.
Зазначена заборгованість була сплачена Ліцензіатом 25.01.2021 (ураховуючи службову
записку Управління НКРЕКП в м. Києві та Київській області від 30.06.2021 № 198/38СЛ-21).
Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 24.06.2021 № 2406-01,
помилка у заповненні звітності виникла по причині того, що з 2019 року ДП «Гарантований
покупець» почало вносити коригування в акти купівлі-продажу електричної енергії. Акти
коригування за певний місяць відпуску, дата підписання акта та дата надходження коштів до
Ліцензіата відбувались у різний час.
Також, зазначеним вище листом Ліцензіатом надано скориговані форми звітності
№ 20-НКРЕКП за період 2018-2021 роки.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
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
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енергії», накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНГРІНЕНЕРДЖІ» (код
ЄДРПОУ 40761208) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

6

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 «САНГРІНЕНЕРДЖІ» за
недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, та порушення Ліцензійних
умов з виробництва електричної
енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 липня 2021 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 17 червня 2021 року № 303, 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 10 березня 2021 № 389 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року», та
посвідчення на проведення планової перевірки від 10 червня 2021 року № 352,
установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САНГРІНЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40761208) недотримано вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року
№ 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309),
та 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 № 1467),
а саме:
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Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з
виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою
НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме:
пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата надавати форму звітності № 6-НКРЕенерговиробництво щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після
звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до
НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП,
пункту 2.7 щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність
інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво;
пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва
електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 04
жовтня 2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата надавати форму звітності
№ 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на
паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного
територіального органу НКРЕКП;
пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання
суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг
фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції, що діяла
до 13 жовтня 2018 року) у частині надання до НКРЕКП та її територіального
органу до 28 лютого наступного за звітним року річної фінансової звітності;
пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКПмоніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику
виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП
від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності
№ 1 В виробники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним
періодом;
пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКПмоніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної
енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450,
яким встановлено, що форму звітності № 2 виробники подають щокварталу
до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКПмоніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних
послуг та балансуючому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від
29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 3
виробники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним
періодом;
пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКПмоніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва
електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року
№ 450, яким встановлено, що форму звітності № 4 В виробники подають
щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
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пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання
палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від
28 лютого 2019 року № 282, в частині обов’язку ліцензіата подавати
до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за
місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4а-НКРЕКП щомісячно до
25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
пункту 2.2 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 (далі –
Інструкція форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової
енергії (квартальна), яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом
на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного
року і подається до НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше
30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року,
наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу
від діяльності на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності
(з виробництва електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку
електричної енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого доходу
від діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється
на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях
і когенераційних установках», який подається до НКРЕКП окремим листом
в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису
керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або
кваліфікованої електронної печатки ліцензіата за I, II, III квартали до 26 числа
місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року,
наступного за звітним періодом;
пункту 2.7 Інструкції форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво
електричної та теплової енергії (квартальна) щодо обов’язку ліцензіата
забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна);
абзаців першого та другого пункту 7 Порядку № 491, у частині обов’язку
ліцензіата сплачувати внески на регулювання щоквартально до спеціального
фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу,
наступного за звітним, та 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;
пункту 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску бази
нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника
внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,
за звітний квартал;
підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом

4

перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що
визначаються рішенням НКРЕКП;
підпункт 4 пункту 2.2 (в редакції до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 3
пункту 2.2 (в редакції після 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії № 1467, щодо обов’язку ліцензіата сплачувати
щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним,
внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;
підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
№ 309 щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію
та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та
у строки, встановлені НКРЕКП;
підпункт 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
№ 1467(у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата
надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (даних, відомостей,
звітності), 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;
підпункт 9 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
№ 1467 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії),
інформацію (даних, відомостей, звітності), 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» 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 «САНГРІНЕНЕРДЖІ»
(код ЄДРПОУ 40761208) за порушення:
пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКПмоніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику
виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП
від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності
№ 1 В виробники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним
періодом;
пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКПмоніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної
енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450,
яким встановлено, що форму звітності № 2 виробники подають щокварталу
до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
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пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКПмоніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних
послуг та балансуючому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від
29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 3
виробники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним
періодом;
пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКПмоніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва
електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року
№ 450, яким встановлено, що форму звітності № 4 В виробники подають
щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання
палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від
28 лютого 2019 року № 282, в частині обов’язку ліцензіата подавати
до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за
місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4а-НКРЕКП щомісячно до
25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
пункту 2.2 Інструкції форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво
електричної та теплової енергії (квартальна), яким встановлено, що форма
звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)
складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком
з початку звітного року і подається до НКРЕКП за I квартал, I півріччя,
9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік –
до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про
обсяг чистого доходу від діяльності на ринку електричної енергії в рамках
ліцензованої діяльності (з виробництва електричної енергії, надання
допоміжних послуг на ринку електричної енергії, трейдерської діяльності тощо)
та про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва теплової енергії, що
виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках», який подається до НКРЕКП
окремим листом в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого
електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої
особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата за I, II, III квартали
до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал –
до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;
абзаців першого та другого пункту 7 Порядку № 491, у частині обов’язку
ліцензіата сплачувати внески на регулювання щоквартально до спеціального
фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу,
наступного за звітним, та 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 4 пункту 2.2 (в редакції до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 3
пункту 2.2 (в редакції після 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії № 1467, щодо обов’язку ліцензіата сплачувати
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щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним,
внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;
підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку
ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (даних,
відомостей, звітності), 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;
підпункту 9 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх
копії), інформацію (даних, відомостей, звітності), 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»).
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

_______________

