
Департамент ліцензійного 

контролю 

« _   »  __________ 2022 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «РЦЗ» щодо 

недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» 

 

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області було проведено планову 

перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (далі – ТОВ «РЦЗ», Товариство, ліцензіат) 

(код ЄДРПОУ 38840201) вимог законодавства в сфері теплопостачання та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні 

умови з виробництва) за період діяльності 2018 – 2021 років, за результатами якої 

складено Акт від 21 лютого 2022 року № 129. 

Перевіркою встановлено наступні порушення Ліцензійних умов з виробництва: 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 
підпункт 5 пункту 3.2  

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва 

Порушення щодо виконання рішень органу 

ліцензування у строки, встановлені відповідним 

рішенням, а саме: 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року 

№ 308 в частині подання до органу ліцензування 

документів та відомостей, визначених частиною 

третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності», протягом двох місяців 

з дня набрання чинності цією постановою;  

пункту 2 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 року 

№ 1085  в частині подання до органу ліцензування 

документів, якими доповнено перелік документів, які 

додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом 

трьох місяців з дня набрання нею чинності 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання», ліцензіати мають протягом двох місяців з дати набрання чинності 

цієї постанови, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї 

постанови та подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені 

частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності». 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «РЦЗ» не надало до НКРЕКП відомості про 

засоби провадження та місця провадження господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії. 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 року № 1085 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання» ліцензіати мають протягом трьох місяців з дня набрання чинності 

цією постановою, тобто до 08 жовтня 2021 року, подати до органу ліцензування 
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документи, якими доповнено перелік документів, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії,. 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «РЦЗ» подав до НКРЕКП інформацію про 

підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта 

господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти 

України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» 

(додаток 4 до Ліцензійних умов з виробництва) з недотриманням встановленого строку 

на 84 дні. 

Листом від 22.02.2022 № 22/02 Ліцензіатом було надіслано оновлені документи 

та відомості відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року  

№ 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у 

сфері теплопостачання» 

2 

підпункт 22 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва (у редакції, 

що діяла до 08.07.2021) 

підпункт 23 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва (у редакції, 

що діяла 3 08.07.2021) 

 

порушення у частині надання до органу ліцензування 

звітності необхідної для виконання органом 

ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у 

строки, встановлені органом ліцензування 

Товариство надавало до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області форми звітності за формою із порушенням терміну надання від 1 до 

206 днів, а саме: 

№ 1-НКРЕ (місячна) від 1 до 34 днів; 

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) від 4 до 48 днів; 

№ 4а-НКРЕКП (місячна) від 1 до 42 днів; 

№ 4-НКРЕКП від 4 до 13 днів; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП від 1 до 24 днів; 

№ 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) на 46 днів; 

№16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) від 5 до 206 днів; 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) від 1 до 21 днів. 
 

Не подано до НКРЕКП: 

№ 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року в паперовому вигляді; 

№ 4-НКРЕКП за ІІ-IV квартал 2019 року, в електронному вигляді та № 4-

НКРЕКП за ІІ-ІІІ квартал 2019 року в паперовому вигляді; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за ІІ-ІІІ квартал 2019 року; 

форму звітності № 15-НКРЕКП за 2020-2021 роки, в паперовому вигляді;  

форму звітності № 16-НКРЕКП за I-IV квартали 2020 року, II-IV квартали 2021 

року, в паперовому вигляді; 

форму звітності № 15-НКРЕКП за 2019-2021 роки, в електронному вигляді; 

форму звітності № 16-НКРЕКП за II квартал 2019 року - IV квартал 2021 року, в 

електронному вигляді. 
 

Не подано до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому 

вигляді: 

№ 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року; 
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№ 4-НКРЕКП за ІІ-ІІІ квартал 2019 року; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за ІІ-ІІІ квартал 2019 року; 

форми звітності № 15-НКРЕКП 2019 – 2021 роки та № 16-НКРЕКП-

теплопостачання за  II квартал 2019 року - IV квартал 2021 року в електронному та 

паперовому вигляді Товариство не подавало взагалі. 

Листами від 28.02.2022 № 28/02-1 та 26.03.2022 № 26/03-22-2 Ліцензіатом було 

повідомлено НКРЕКП про подання звітності за формами № 4-НКРЕКП- (квартальна) 

за ІІ-IV квартал 2019 року в електронному вигляді, № 15-НКРЕКП-теплопостачання 

(річна) за 2019 – 2021 роки в електронному вигляді у форматі «xls», за 2020 – 2021 

роки на паперових носіях та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) за II 

квартал 2019 року - IV квартал 2021 року в електронному вигляді у форматі «xls», за I-

IV квартали 2020 року та за II-IV квартали 2021 року на паперових носіях; до 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській форми № 15-НКРЕКП-теплопостачання 

(річна) та  № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) за  ІІ квартал 2019 року - IV 

квартал 2020 року, в електронному вигляді у форматі «xls» та на паперових носіях. 

 

Враховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ТОВ «РЦЗ» щодо недопущення 

надалі порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії.  

 

 
Директор Департаменту  

ліцензійного контролю Я. Зеленюк 



Проєкт 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про застереження ТОВ «РЦЗ» 

щодо недопущення надалі 

порушень Ліцензійних умов з 

виробництва теплової енергії  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 травня 2022 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової 

перевірки від 21 лютого 2022 року № 129, проведеної на підставі Плану 

здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, 

постанови НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 245 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТОВ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 

ЗАВОД», посвідчення на проведення планової перевірки від 19 січня 2022 року 

№ 44, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код 

ЄДРПОУ 38840201) порушено Ліцензійні умови провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), 

а саме: 

підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо 

виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним 

рішенням, а саме: 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання» в частині подання до органу ліцензування документів та 
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відомостей, визначених частиною третьою статті 15 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», протягом двох місяців з дати 

набрання чинності цієї постанови, 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 року № 1085 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

у сфері теплопостачання» в частині подання до органу ліцензування документів, 

якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання 

ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цієї постанови; 

 

підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва у частині 

надання до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом 

ліцензування своїх повноважень, у строки, встановлені органом ліцензування. 
 

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:  
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» щодо недопущення надалі 

порушень Ліцензійних умов з виробництва. 

 
 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 


