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Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» щодо 

недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» та 

проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення ТОВ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» 

 

Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області (далі – Сектор НКРЕКП) було проведено 

планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (далі – ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ», Товариство, Ліцензіат) 

(код ЄДРПОУ 31678853) за період 2021 – 2022 роки 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), за результатами якої 

складено Акт від 08 лютого 2022 року № 89. Листом від 14.02.2023 № 353 (вхідний НКРЕКП 

від 14.02.2022 № 2768/1-23) Ліцензіатом надано пояснення до Акту планової перевірки. 

 

Перевіркою встановлено наступні порушення: 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 
підпункту 8 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов  

порушення в частині надання до НКРЕКП документів 

(їх копії), інформації (дані, відомості, звітність), 

необхідних 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 

Перевіркою встановлено, що Товариством: 

подано із порушенням терміну в 2022 рік: 

- форму звітності форму № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами 

діяльності» за І півріччя на 5 днів, за 9 місяців на 9 днів та додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП 

за ІІ квартал на 2 дні, 

- інформацію щодо діяльності виробника на ринку електричної енергії відповідно до 

форми, визначеної у додатку 4 до постанови НКРЕКП від 17 березня 2022 року № 346 «Про 

надання інформації під час особливого періоду» за І декаду квітня на 1 день, ІІІ декаду травня 

на 6 днів, 

- інформацію щодо виробництва електричної енергії та теплової енергії відповідно до 

форми, визначеної у додатку 5 до постанови НКРЕКП від 17 березня 2022 року № 346 «Про 

надання інформації під час особливого періоду» за березень на 6 днів; 

не подано: 

- форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про участь на 

балансуючому ринку» за січень – грудень 2021 року та 2022 року, 

- інформацію щодо виробництва електричної енергії та теплової енергії відповідно до 

форми, визначеної у додатку 5 до постанови НКРЕКП від 17 березня 2022 року № 346 «Про 

надання інформації під час особливого періоду» за лютий, квітень, травень 2022 року. 

Враховуючи Закон України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів 

подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», 
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порушенням вважається не подання форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-виробництво 

(місячна) «Звіт про участь на балансуючому ринку» за січень – грудень 2021 року та січень 

2022 року. 

Під час перевірки Ліцензіат листом від 18.01.2023 № 113 (вх. Сектору НКРЕКП у 

Кіровоградській області від 19.01.2023 № 26/39-23) повідомив Сектор НКРЕКП у Кіровоградській 

області про те, що 12 січня 2023 року ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» відправило на електронну 

адресу monitoring_V@nerc.gov.ua форму звітності № 6-НКРЕКП за січень - грудень 2021 та 2022 роки 

Повідомлення щодо підтвердження отримання НКРЕКП вищезазначеної звітності за січень - грудень 

2021 року Ліцензіат отримав 12.01.2023, а за січень - грудень 2022 року -13.01.2023. 
 

2 підпункту 5 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов  

порушення щодо виконання рішень НКРЕКП у строки, 

встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП 

від 19.08.2020 № 1571 «Про затвердження змін до 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії», щодо 

подання, протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цією постановою, до НКРЕКП інформацію 

згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов. 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» листом від 01.12.2021                    

№ 2646 (вх. НКРЕКП від 14.12.2021 № 26952/1-21) надало із порушенням терміну подачі 

інформації більше чим на 10 місяців 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» згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов. 

3 
підпункт 4 пункту 2.2 

Ліцензійних умов  

порушення у частині провадження ліцензованої 

діяльності виключно із застосуванням заявлених 

засобів провадження господарської діяльності, 

зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП 

згідно з вимогами цих Ліцензійних умов. 

В ході проведення перевірки комісією з проведення перевірки здійснено огляд 

електрогенеруючого обладнання за фактичним місцезнаходженням (м. Світловодськ:                     

вул. Сковороди Григорія, буд. 2А; вул. В. Бойка, буд. 15) та підтверджено наявність 

електрогенеруючого обладнання даним, що зазначені у відомостях про місця та засоби 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії                                                       

ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ», що надавались до НКРЕКП до заяви про видачу ліцензії. 

Разом з тим, перевіркою встановлено наявність в котельні № 3 за адресою 

м. Світловодськ, вул. Сковороди Григорія, буд. 2А когенераційної установки ДВГ1А-630 

заводський № 22-385, яка відсутня у відомостях про місця та засоби провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ». 

Ліцензіат звертався до НКРЕКП для корегування встановленої потужності, але при 

цьому не надав до НКРЕКП усі необхідні документи визначені пунктом 1.6 Ліцензійних умов 

№ 1467. 

4 
підпункту 33 пункту 2.2 

Ліцензійних умов  

порушення щодо здійснення своєчасної оплати в 

повному обсязі за електричну енергію, куплену на 

ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються 

на ринку електричної енергії 

Щодо надання послуг з передачі електричної енергії 

Між ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» та НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено договір про 

надання послуг з передачі електричної енергії від 04.05.2019 № 0565-02024. 

mailto:monitoring_V@nerc.gov.ua
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Протягом січня-грудня 2021 року НЕК «УКРЕНЕРГО» надало послуг з передачі 

електричної енергії на загальну суму 260,06 тис. грн (з ПДВ), ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» 

здійснило оплату на суму 321,19 тис. грн (з ПДВ). Станом на 31.12.2021 заборгованість 

Товариства з урахуванням боргу попередніх років складала 35,338 тис. грн (з ПДВ). 

Заборгованість була сплачена Товариством у січні 2022 року. 

Протягом січня-грудня 2022 року НЕК «УКРЕНЕРГО» надало послуг з передачі 

електричної енергії на загальну суму 450,40 тис. грн (з ПДВ), ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» 

здійснило оплату на суму 77,76 тис. грн (з ПДВ). Станом на 31.12.2022 заборгованість 

Товариства з урахуванням боргу попередніх років складає 407,98 тис. грн (з ПДВ). 

Щодо надання послуг з розподілу електричної енергії 

ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» укладено договір електропостачальника про надання 

послуг з розподілу електричної енергії з ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» від 07 лютого                 

2020 року № 66ПР та від 25 січня 2021 року. 

Протягом 2021 року ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» надало послуг з розподілу 

електричної енергії на загальну суму 1 023,08 тис. грн  (з ПДВ). Товариством здійснено оплату 

на загальну суму 1 229,80 тис. грн (з ПДВ). Заборгованість ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» 

станом 31.12.2021 складала 142,005 тис. грн (з ПДВ). Заборгованість була сплачена 

Товариством у січні 2022 року.   

Протягом 2022 року ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» надало послуг з розподілу 

електричної енергії на загальну суму 1 507,82 тис. грн  (з ПДВ). Товариством здійснено оплату 

на загальну суму 1 404,07 тис. грн (з ПДВ). Заборгованість ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» 

станом 31.12.2022 складає 245,752 тис. грн (з ПДВ). 

5 
підпункту 1 пункту 2.3 

Ліцензійних умов  

порушення у частині провадження ліцензованої 

діяльності виключно із засобами провадження 

господарської діяльності, що мають належати 

здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності та/або 

господарського відання, та/або користування, та/або 

перебувати у концесії, лізингу 

Перевіркою встановлено, що у Ліцензіата відсутній документ, який підтверджує право 

власності або користування двигуном-генератором ДвГІА-630 із зав. № 22-385. 

 

 

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

1. Постанову, якою застерегти ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» щодо 

недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

2. Розпорядження, яким зобов’язати ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ»  у строк 

до 01 лютого 2024 року усунути порушення підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов у 

частині провадження ліцензованої діяльності виключно із засобами провадження 

господарської діяльності, що мають належати здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності 

та/або господарського відання, та/або користування, та/або перебувати у концесії, лізингу. 

 

 

 

Директор Департаменту  Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________   Київ    № _______________ 

 

 

Про застереження ТОВ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» щодо 

недопущення надалі порушень 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 лютого 2023 року 

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової 

перевірки від 08 лютого 2023 року № 89, проведеної на підставі Плану 

здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, 

постанови НКРЕКП від 24 січня 2023 року № 138 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» з виробництва 

електричної енергії» та посвідчення на проведення планової перевірки від 

27 грудня 2022 року № 458, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (код 

ЄДРПОУ 31678853) порушено Ліцензійні умови провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов: 

підпункт 4 у частині провадження ліцензованої діяльності виключно із 

застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, 

зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих 

Ліцензійних умов; 

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 

2020 року № 1571 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо подання до 
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НКРЕКП інформації згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов, протягом трьох 

місяців з дня набрання чинності цією постановою; 

підпункт 8 у частині надання до НКРЕКП інформації (даних, відомостей, 

звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в 

обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП; 

підпункт 33 щодо здійснення своєчасної оплати в повному обсязі за 

електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що 

надаються на ринку електричної енергії; 

підпункт 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності виключно із засобами провадження господарської 

діяльності, що мають належати ліцензіату на праві власності та/або 

господарського відання, та/або користування, та/або перебувати у концесії, 

лізингу. 

 

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 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (код ЄДРПОУ 31678853) щодо недопущення 

надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

___________________   Київ    № _______________ 

 

 

Про усунення порушення Ліцензійних 

умов з виробництва електричної енергії 

ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 08 лютого 

2023 року № 89, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (код ЄДРПОУ 31678853) у строк до 01 лютого 

2024 року усунути порушення підпункту 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467, у частині 

провадження ліцензованої діяльності виключно із засобами провадження 

господарської діяльності, що мають належати ліцензіату на праві власності 

та/або господарського відання, та/або користування, та/або перебувати у 

концесії, лізингу. 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 


