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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладання штрафу на НЕК «УКРЕНЕРГО» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з передачі електричної енергії»  
 

На підставі постанови НКРЕКП від 23 серпня 2022 року № 1008 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО» НКРЕКП здійснено позапланову 

невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00100227) (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО», ОСП) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі – Ліцензійні умови №1388), за період 

діяльності з 01 березня 2022 року по 01 вересня 2022 року, за результатами якої 

складено Акт від 08 вересня 2022 року № 267 (далі – Акт № 267).  

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової 

невиїзної перевірки ліцензіат повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти 

робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки з 

надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від 

дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 

Акт № 267 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області 12 вересня 2022 року рекомендованим листом № 0420528329747, який 

відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), 

розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 15 вересня 

2022  року «Відправлення вручено за довіреністю». 

НЕК «УКРЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 2679, 

у строк встановлений частиною п’ятою статті 19 Закону «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

Так, Актом № 267 встановлено та зафіксовано наступне: 

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 6 частини третьої  

статті 33 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) 

 

щодо обов’язку оператора системи передачі укладати 

договори, які є обов’язковими для провадження діяльності 

на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих 

договорів; 
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пункту 12.2 глави 12  

Порядку купівлі гарантованим 

покупцем електричної енергії, 

виробленої з альтернативних 

джерел енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 

26 квітня 2019 року № 641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2.1 Типового договору про 

надання послуг із забезпечення 

збільшення частки виробництва 

електричної енергії з 

альтернативних джерел, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 

 

підпункту 8 пункту 2.3 

Ліцензійних умов № 1388 

 

 

підпункту 42 пункту 2.3 

Ліцензійних умов № 1388 

 

 

 

 

 

підпункту 43 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з передачі 

електричної енергії № 1388 

яким встановлено, що до 14 числа (включно) 

розрахункового місяця ОСП здійснює повну оплату 

авансового платежу гарантованому покупцю, розмір якого 

дорівнює різниці між вартістю придбаної електричної 

енергії гарантованим покупцем у виробників за «зеленим» 

тарифом та вартістю реалізованої електричної енергії на 

РДН, ВДР та за двосторонніми договорами за перші 10 

днів розрахункового місяця. До 24 числа (включно) 

розрахункового місяця ОСП здійснює повну оплату 

авансового платежу гарантованому покупцю, розмір якого 

дорівнює різниці між вартістю придбаної електричної 

енергії гарантованим покупцем у виробників за «зеленим» 

тарифом та вартістю реалізованої електричної енергії на 

РДН, ВДР та за двосторонніми договорами за перші 20 

днів розрахункового місяця з урахуванням попереднього 

авансового платежу; 

 

яким встановлено, що вартість та порядок оплати 

Послуги визначаються відповідно до вимог Порядку 

№ 641, у розрахунковому періоді та відповідно до 

фактичних обсягів купівлі електричної енергії за 

«зеленим» тарифом Постачальником послуг; 

 

 

 

щодо обов’язку Ліцензіата укладати договори, які є 

обов'язковими для провадження діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови цих договорів; 

 

щодо обов’язку Ліцензіата виконувати функції, 

пов'язані з покладенням на нього спеціальних обов'язків 

для забезпечення загальносуспільного інтересу зі 

збільшення частки виробництва енергії з альтернативних 

джерел, підвищення ефективності комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії, інших 

спеціальних обов'язків; 

 

щодо обов’язку ліцензіата придбавати для забезпечення 

загальносуспільних інтересів послуги, які надаються йому 

на обов'язковій основі суб'єктами ринку, визначеними 

відповідно до Закону України «Про ринок електричної 

енергії», на підставі договору про надання послуг для 

забезпечення загальносуспільних інтересів, типова форма 

якого затверджується НКРЕКП. 

Відповідно до статті 65 Закону Кабінет Міністрів України з метою забезпечення 

загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної 

енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела 

енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими 

гідроелектростанціями), за встановленим «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, визначає 

державне підприємство для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.  

Частиною шостою статті 65 Закону передбачено, що порядок купівлі гарантованим 

покупцем електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною, правила 

функціонування балансуючої групи гарантованого покупця визначаються порядком купівлі 
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гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, що 

затверджується Регулятором. 

На виконання положень Закону, НКРЕКП постановою від 26 квітня 2019 року № 641 «Про 

затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та 

купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною» (далі – Постанова 

№  641) затвердила Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії (далі – Порядок № 641) та форму типового договору про надання 

послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел (далі – Типовий договір ). 

Відповідно до пункту 12.2 глави 12 Постанови 641 до 14 числа (включно) розрахункового 

місяця ОСП здійснює повну оплату авансового платежу гарантованому покупцю, розмір якого 

дорівнює різниці між вартістю придбаної електричної енергії гарантованим покупцем у 

виробників за «зеленим» тарифом та вартістю реалізованої електричної енергії на РДН, ВДР та 

за двосторонніми договорами за перші 10 днів розрахункового місяця. 

До 24 числа (включно) розрахункового місяця ОСП здійснює повну оплату авансового 

платежу гарантованому покупцю, розмір якого дорівнює різниці між вартістю придбаної 

електричної енергії гарантованим покупцем у виробників за «зеленим» тарифом та вартістю 

реалізованої електричної енергії на РДН, ВДР та за двосторонніми договорами за перші 20 днів 

розрахункового місяця з урахуванням попереднього авансового платежу. 

Комісія з перевірки зазначає, що на виконання вимог положень статті 65 Закону щодо 

виконання спеціальних обов’язків законодавства із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел між НЕК «УКРЕНЕРГО» та 

ДП  «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» укладено Договір від 26.06.2019 №0414-09051/52/01 (далі 

– Договір) про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної 

енергії з альтернативних джерел (далі – Послуга). 

Відповідно до пункту 2.1 Типового договору вартість та порядок оплати Послуги 

визначаються відповідно до вимог Порядку №641, у розрахунковому періоді та відповідно до 

фактичних обсягів купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом Постачальником послуг. 

Комісія з перевірки зазначає, що за результатами опрацювання наявних у комісії з 

перевірки матеріалів, наданих НЕК «УКРЕНЕРГО» до НКРЕКП листом від 05.08.2022 

№ 01/33094 з додатками до нього, комісією з перевірки проаналізовано листи 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» з розрахунками до них, наданих до НЕК «УКРЕНЕРГО» 

та оборотно-сальдові відомості  НЕК «УКРЕНЕРГО» за період березень – червень 2022 року, а 

саме: 

Інформація щодо здійснення НЕК «УКРЕНЕРГО» авансового платежу 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за перші 10 днів розрахункового місяця 

Період 

Реквізити документа ДП 

«ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» щодо 

розміру авансового 

платежу 

Розмір 

авансового 

платежу, 

тис. грн,  (з 

ПДВ) 

Платіж за перші 10 днів 

розрахункового місяця. (до 

14 числа розрахункового 

місяця) 

Кількість 

простроч

ених 

робочих 

днів  

Залишок 

заборгованості за 

платіж за перші 10 

днів 

розрахункового 

місяця, тис.грн (з 

ПДВ) 

Сплачено, 

тис.грн (з ПДВ) 

Дата 

сплати 

березень 2022 

року 

Лист від 14.03.2022 

№01/644 
270 242,93 0,00 - не 

сплачено 
270 242,93 

квітень 2022 

року 

Лист від 13.04.2022 

№41/1835 
766 320,70 0,00 - не 

сплачено 
766 320,70 

травень 2022 

року 

Лист від 12.05.2022 

№41/2002 
795 127,31 0,00 - не 

сплачено 
795 127,31 

червень 2022 

року 

Лист від 14.06.2022 

№41/2404 
628 688,22 0,00 - не 

сплачено 
628 688,22 

Інформація щодо здійснення НЕК «УКРЕНЕРГО» авансового платежу  

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за перші 20 днів розрахункового місяця з 

урахуванням попереднього авансового платежу 

Період 

Реквізити документа 

ДП 

«ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» щодо 

Розмір 

авансового 

платежу, тис. 

грн,(з ПДВ) 

Платіж 

за 

перші 

10 днів, 

Платіж за перші 20 днів 

розрахункового місяця. 

(до 24 числа 

розрахункового місяця) 

Кількість 

прострочени

х робочих 

днів  

Залишок 

заборгованості 

за платіж за 

перші 20 днів 
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розміру авансового 

платежу 

тис.грн  

(з ПДВ) 
Сплачено, 

тис.грн (з ПДВ) 

Дата 

сплати 

розрахункового 

місяця, тис.грн  

(з ПДВ) 

березень 

2022 року 

Лист від 22.03.2022 

№01/1664 
900 571,46 0,00 0,00 - не сплачено 900 571,46 

квітень 

2022 року 

Лист від 22.04.2022 

№41/1911 
1 540 174,46 0,00 0,00 - не сплачено 1 540 174,46 

травень 

2022 року 

Лист від 24.05.2022 

№41/2086 
1 611 258,08 0,00 0,00 - не сплачено 1 611 258,08 

червень 

2022 року 

Лист від 23.06.2022 

№41/2467 
1 528 737,22 0,00 0,00 - не сплачено 1 528 737,22 

Комісія з перевірки зазначає, що НЕК «УКРЕНЕРГО» не здійснювала оплати авансових  

платежів по Послузі гарантованому покупцю за перші 10  та 20 днів розрахункового місяця у 

березні – червні 2022 року, які визначені Договором та Порядком № 641. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 12.5 Порядку 

№ 641 ОСП протягом двох робочих днів з дати оприлюднення рішення Регулятора щодо 

затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел, наданої гарантованим покупцем у 

розрахунковому місяці, здійснює остаточний розрахунок із гарантованим покупцем із 

забезпеченням йому 100 % оплати фактично наданої послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за розрахунковий місяць 

відповідно до розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва 

електричної енергії з альтернативних джерел, затвердженої Регулятором, з урахуванням 

попередньо сплачених авансових платежів. 

Постановою НКРЕКП від 09.09.2022 №  1117 затверджено розмір вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії, наданої ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у січні – травні, липні, жовтні 2021 року 

та у лютому – червні 2022 року.  

Таким чином заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО» з авансових платежів по Послузі за 

березень – червень 2022 року має бути погашена ОСП в рамках оплати послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за відповідний період 2022 року.   

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 

 

Накласти штраф у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) за недотримання вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії. 

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про накладення штрафу на НЕК 

«УКРЕНЕРГО» за недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з передачі 

електричної енергії 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 04 жовтня 2022 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

невиїзної перевірки від 08 вересня 2022 року № 267, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 23 серпня 2022 року № 1008 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО» та посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 25 серпня 2022 року № 285, 

установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00100227)  не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, 

затверджені постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі – 

Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), а саме: 

пункту 6 частини третьої статті 33 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи передачі укладати договори, які є 

обов’язковими для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови цих договорів; 



2 
 

пункту 12.2 глави 12 Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної 

енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641 (далі – Порядок), яким встановлено, що 

до 14 числа (включно) розрахункового місяця ОСП здійснює повну оплату 

авансового платежу гарантованому покупцю, розмір якого дорівнює різниці між 

вартістю придбаної електричної енергії гарантованим покупцем у виробників за 

«зеленим» тарифом та вартістю реалізованої електричної енергії на РДН, ВДР та 

за двосторонніми договорами за перші 10 днів розрахункового місяця.  

До 24 числа (включно) розрахункового місяця ОСП здійснює повну оплату 

авансового платежу гарантованому покупцю, розмір якого дорівнює різниці між 

вартістю придбаної електричної енергії гарантованим покупцем у виробників за 

«зеленим» тарифом та вартістю реалізованої електричної енергії на РДН, ВДР та 

за двосторонніми договорами за перші 20 днів розрахункового місяця з 

урахуванням попереднього авансового платежу; 

пункт 2.1 Типового договору про надання послуг  

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії  

з альтернативних джерел, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня  

2019 року №  641 (далі – Типовий договір), яким встановлено, що вартість та 

порядок оплати Послуги визначаються відповідно до вимог Порядку, у 

розрахунковому періоді та відповідно до фактичних обсягів купівлі електричної 

енергії за «зеленим» тарифом Постачальником послуг; 

підпункт 8 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для 

провадження діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих 

договорів; 

підпункт 42 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії  

(у редакції, що діяла до 05 серпня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата 

виконувати функції, пов'язані з покладенням на нього спеціальних обов'язків для 

забезпечення загальносуспільного інтересу зі збільшення частки виробництва 

енергії з альтернативних джерел, підвищення ефективності комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії, інших спеціальних обов'язків; 

підпункт 43 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії  

(у редакції, що діяла до 05 серпня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата 

придбавати для забезпечення загальносуспільних інтересів послуги, які 

надаються йому на обов'язковій основі суб'єктами ринку, визначеними 

відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», на підставі 

договору про надання послуг для забезпечення загальносуспільних інтересів, 

типова форма якого затверджується НКРЕКП. 

 

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону 

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

енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» та у зв’язку з воєнним станом, введеним в Україні з 05 години 

30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України 
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від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Накласти штраф у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень на  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, а саме: 

пункту 6 частини третьої статті 33 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи передачі укладати договори, які є 

обов’язковими для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови цих договорів; 

пункту 12.2 глави 12 Порядку, яким встановлено, що до 14 числа (включно) 

розрахункового місяця ОСП здійснює повну оплату авансового платежу 

гарантованому покупцю, розмір якого дорівнює різниці між вартістю придбаної 

електричної енергії гарантованим покупцем у виробників за «зеленим» тарифом 

та вартістю реалізованої електричної енергії на РДН, ВДР та за двосторонніми 

договорами за перші 10 днів розрахункового місяця.  

До 24 числа (включно) розрахункового місяця ОСП здійснює повну оплату 

авансового платежу гарантованому покупцю, розмір якого дорівнює різниці між 

вартістю придбаної електричної енергії гарантованим покупцем у виробників за 

«зеленим» тарифом та вартістю реалізованої електричної енергії на РДН, ВДР та 

за двосторонніми договорами за перші 20 днів розрахункового місяця з 

урахуванням попереднього авансового платежу; 

пункт 2.1 Типового договору, яким встановлено, що вартість та порядок 

оплати Послуги визначаються відповідно до вимог Порядку, у розрахунковому 

періоді та відповідно до фактичних обсягів купівлі електричної енергії за 

«зеленим» тарифом Постачальником послуг; 

підпункту 8 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для 

провадження діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих 

договорів; 

підпункту 42 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії  

(у редакції, що діяла до 05 серпня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата 

виконувати функції, пов'язані з покладенням на нього спеціальних обов'язків для 

забезпечення загальносуспільного інтересу зі збільшення частки виробництва 

енергії з альтернативних джерел, підвищення ефективності комбінованого 

виробництва електричної та теплової енергії, інших спеціальних обов'язків; 
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підпункту 43 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії  

(у редакції, що діяла до 05 серпня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата 

придбавати для забезпечення загальносуспільних інтересів послуги, які 

надаються йому на обов'язковій основі суб'єктами ринку, визначеними 

відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», на підставі 

договору про надання послуг для забезпечення загальносуспільних інтересів, 

типова форма якого затверджується 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                               К. Ущаповський 

 

 

МП 

 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)________________ 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію 

постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 


