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«____» ____________ 2021 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження
ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» щодо недопущення надалі
порушень вимог Ліцензійних умов з виробництва електрничної енергії»
Комісією з перевірки НКРЕКП, 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» було проведено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» (код
ЄДРПОУ 36808350) (далі – ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ», Ліцензіат)
вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, Умов
та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3 (далі - Умови та
Правила з виробництва електричної енергії № 3), 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), за період діяльності з 01 жовтня 2014 року по 31 грудня 2020 року, за
результатами якої складено Акт від 01 лютого 2021 року № 36, який розміщено на
офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет (кінцевий термін розгляду Акта –
02.03.2021).

Ліцензіат надав до НКРЕКП письмові заперечення та пояснення до Акту
планової перевірки від 01 лютого 2021 року № 36 листом від 01 лютого 2021 року
№ 01-02/21/01, які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:
№
з/п

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункт 3.6.1 пункту 3.6
розділу 3 Умов та Правил з
виробництва електричної
енергії № 3

щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством
України та нормативно-технічними документами, зокрема,
частиною другою статті 15 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» щодо обов’язку ліцензіата
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були
зазначені в його документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними
умовами, але не пізніше ніж один місць з дня настання таких
змін;
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підпункт 2 пункту 2.3

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі

1

Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії № 309

зміни даних, які були зазначені в його документах, що
додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не
пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави
3 Умов та Правил з
виробництва електричної
енергії № 3

щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову
звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і
додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому
порядку;

підпункт 9 (підпункту 8 в
редакції, що діє з 20 жовтня
2020 року) 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 9 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

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;

стор. 6 - 8 Акта
Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що протягом періоду,
що перевірявся, Ліцензіат повідомляв НКРЕКП з порушенням встановлених термінів про
внесені зміни до даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, а саме ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» повідомляло НКРЕКП:
про зміни до Статуту, що відбулися у 2015 році, з порушенням терміну на 39 днів
(протокол Учасників від 01.07.2015 № 16, Державна реєстрація проведена 13.08.2015, номер
запису 14161050008001871; лист від 16.10.2015 № Г-16/10/01-15, вх. НКРЕКП від 23.10.2015
№ 17758/0/6015);
про відкриття поточного рахунку у АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році з порушенням
терміну на 40 днів (довідка АБ «УКРГАЗБАНК» від 17.09.2018 № 9125-290/1483/2018; лист
від 04.12.2018 № 04/12/18-02 (поштове відправлення ТММ Експрес від 06.12.2018).
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пункт 2.7 глави 2 Інструкції
щодо заповнення форми
щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність
звітності № 4-НКРЕКПінформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКПвиробництво електричної та теплової енергії (квартальна)
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 «Про
затвердження форм звітності
НКРЕКП для учасників ринку
електричної енергії та
стор. 8 - 20 Акта
інструкцій щодо їх
заповнення»
Відповідно до постанови НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 «Про затвердження форм звітності
НКРЕ» (зі змінами) (далі – Постанова № 1257) ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ»
повинно подавати поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та на
паперових носіях до територіального органу НКРЕКП форми звітності:
- № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва
електричної та теплової енергії» (далі – форма № 1-НКРЕ (місячна)) − до 15 числа місяця,

наступного після звітного;
- № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність
суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма № 6НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)) − не пізніше 25 числа наступного місяця після
звітного періоду.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм
звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»
(чинна з 24.04.2019) (далі – Постанова № 282) ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ»
повинно подавати поштою на паперовому носії та в електронному вигляді електронною поштою
до НКРЕКП, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП форми звітності:
- № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про
фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі – форма
№ 4-НКРЕКП (квартальна)) 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
(наростаючим підсумком);
- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) «Інформація про обсяг чистого доходу
від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії» (щоквартально)
за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом та за IV квартал –
до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;
- № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків» (термін подання – не пізніше 25 числа
місяця, наступного за звітним періодом) (набрання чинності відбулось 25.12.2019).
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» подавало звітність за окремі періоди із
порушенням термінів подання, а саме:
Форму № 1-НКРЕ (місячна):
за 2015 рік до НКРЕКП за вересень – на 5 днів, до відділу НКРЕКП у Львівській області
за вересень – на 4 дні;
за 2016 рік до відділу НКРЕКП у Львівській області за вересень – на 1 день;
за 2017рік до НКРЕКП за березень – на 2 дні, за жовтень – на 2 дні, до відділу НКРЕКП у
Львівській області за березень – на 2 дні, за жовтень – на 4 дні;
за 2018 рік до НКРЕКП за вересень – на 7 днів, за жовтень на 5 днів, до відділу НКРЕКП
у Львівській області за липень – на 1 день, за вересень – на 3 дні, за жовтень на 4 дні, за
листопад – на 2 дні;
за 2019 рік до НКРЕКП за березень – на 2 дні, за червень – на 1 день, за липень – на
1 день, за вересень – на 1 день, до відділу НКРЕКП у Львівській області за березень – на 2 дні,
за липень – на 1 день, за вересень – на 1 день;
Форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна):
за 2015 рік до НКРЕКП за II-IV квартали – від 3 до 6 днів, до відділу НКРЕКП у
Львівській області за II-IV квартали – від 1 до 3 днів;
за 2016 рік до НКРЕКП за IV квартал – на 19 днів, до відділу НКРЕКП у Львівській
області за IV квартал – на 20 днів;
за 2017рік до НКРЕКП за І квартал – на 1 день, за IV квартал – на 34 дні, до відділу
НКРЕКП у Львівській області за І квартал – на 1 день, за IV квартал – на 34 дні;
за 2018 рік до НКРЕКП за IV квартал – на 5 днів, до відділу НКРЕКП у Львівській
області за IV квартал – на 5 днів;
за 2019 рік до НКРЕКП за IV квартал – на 10 днів;
Форму № 4а-НКРЕКП (місячна):
за 2019 рік до НКРЕКП за грудень – на 39 днів, до відділу НКРЕКП у Львівській області
за грудень – на 39 днів;
за 2020 рік до НКРЕКП за січень – на 10 днів, за вересень – на 1 день, до відділу
НКРЕКП у Львівській області за січень – на 7 днів;
Форму № 4-НКРЕКП (квартальна):

за 2019 рік до НКРЕКП за І півріччя – на 204 дні, за ІІІ квартал – на 112 днів, до відділу
НКРЕКП у Львівській області за І півріччя – на 205 днів, за ІІІ квартал – на 113 днів;
за 2020 рік до НКРЕКП за І квартал – на 7 днів, за І півріччя – на 6 днів, за ІІІ квартал –
4 дні, до відділу НКРЕКП у Львівській області за І півріччя – на 7 днів;
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна):
за 2019 рік до НКРЕКП за І півріччя – на 208 днів, за ІІІ квартал – на 114 днів, за
IV квартал – на 45 днів, до відділу НКРЕКП у Львівській області за І півріччя – на 209 днів, за
ІІІ квартал – на 115 днів, за IV квартал – на 46 днів;
за 2020 рік до відділу НКРЕКП у Львівській області за ІІІ квартал – на 4 дні.
Постановою НКРЕ від 20 лютого 2002 року № 159 «Про надання фінансової звітності
ліцензіатами НКРЕ» (зі змінами) визначено, що ліцензіати зобов'язані з 01.01.2002 подавати до
НКРЕ квартальну та річну фінансову звітність. Квартальна фінансова звітність подається до
НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше
20 лютого наступного за звітним року на паперовому носії, а також електронною поштою.
Постанова втратила чинність 23.06.2017.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 (із змінами) «Про подання
суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до
Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
(чинна з 23.06.2017), суб’єкти малого підприємництва зобов’язані подавати до НКРЕКП на
паперових носіях та в електронному вигляді, а також до територіального органу НКРЕКП на
паперових носіях скорочену за показниками річну фінансову звітність: форма № 1-м «Баланс»,
форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» до 28 лютого наступного за звітним року.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 04.09.2018 № 952 «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 11.05.2017 № 624» (чинна з 13.10.2018) суб’єкти господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг державне регулювання яких
здійснюється НКРЕКП надають копії квартальної фінансової звітності до 30 числа місяця, що
настає за звітним кварталом, та копії річної фінансової звітності до 05 березня наступного за
звітним року, суб’єкти малого підприємництва зобов’язані надавати до НКРЕКП та до
територіального органу НКРЕКП скорочену за показниками річну фінансову звітність до
05 березня наступного за звітним року.
Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» за 2017 рік до НКРЕКП фінансову звітність
надало із порушенням терміну подання за І квартал – на 16 днів, за рік – на 1 день.
Крім того, Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз звітності форми
№ 6-НКРЕ (квартальна) за 2016 рік та виявлено, що у рядку 145 «Товарна продукція» графи
1, 3 «фактично» величина товарної продукції 44 617,40 тис. грн не відповідає величині загальної
вартості електроенергії згідно з Актами купівлі-продажу електроенергії, підписаними між
ДП «ЕНЕРГОРИНОК» та виробником електроенергії ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА
СТАНЦІЯ» за 2016 рік 44 617,66 тис. грн.
Комісією
з
проведення
перевірки
здійснено
аналіз
звітності
форми
№ 4-НКРЕКП (квартальна) за період II-IV квартали 2019 року та виявлено наступне, що
Ліцензіатом не відображено наступні рядки форми: «інші операційні витрати» (рядок 085, графа
2 «фактично»), «Усього операційних витрат» (рядок 105, графа 2 «фактично»), «Нерозподілений
прибуток» (рядок 165, графа 2 «фактично») та не правильно заповнило «Податок на прибуток»
(рядок 155, графа 2 «фактично»), а саме: величина прибутку дорівнювала величині податку на
прибуток.
Аналізом звітності форми № 4-НКРЕКП (квартальна) за період I - IІІ кварталів 2020 року
комісією з проведення перевірки виявлено, що Ліцензіатом не відображено наступні рядки
«Прибуток» (рядок 150, графа 2 «фактично»), «Податок на прибуток» (рядок 155, графа 2

«фактично»), «Нерозподілений прибуток» (рядок 165, графа 2 «фактично»).
Товариство листом від 29.01.2021 № 29-01/21/3 до НКРЕКП та до Відділу НКРЕКП у
Львівській області надало пояснення щодо некоректного заповнення звітності та надало
скориговану звітність за формою № 4-НКРЕКП (квартальна) за ІІ - IV квартали 2019 року,
І - ІІІ квартали 2020 року та скориговану звітність за формою № 6-НКРЕ (квартальна) за
2016 рік.
підпункт 9 пункту 2.3
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії № 309
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підпункт 9 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи,
інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх
повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

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;

у частині обов’язку платника внеску на регулювання
пункт 7 Порядку
подавати до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт
розрахунку та
про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня
встановлення ставки
після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2
внесків на регулювання,
до цього Порядку
затвердженого постановою
НКРЕКП від 06 квітня
стор. 22 - 24 Акта
2017 року № 491
Суб’єкти господарювання, державне регулювання яких здійснює НКРЕКП, відповідно до
Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого
постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), здійснюють сплату
внесків на регулювання, які щоквартально сплачуються до спеціального фонду державного
бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Разом з тим,
платники внеску подають 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 до Порядку № 491.

Комісією з проведення перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що
Товариство надало форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на
регулювання» до Відділу НКРЕКП у Львівській області з порушенням термінів:
за IV квартал 2018 року на паперових носіях – на 1 день;
за IІІ квартал 2019 року на паперових носіях – на 4 дні та електронною поштою –
на 1 день.

Згідно з наданими ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» листом
від 01 лютого 2021 року № 01-02/21/01 поясненнями до Акта планової перевірки,
Ліцензіат зазначає, зокрема, що відкритим в уповноваженому банку рахунком із
спеціальним режимом використання згідно наказу ТОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА
СТАНЦІЯ» від 30.11.2018 № 30-11/18-РР, розпочав користувалися лише з 01.12.2018.
Проте, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що вказаний рахунок
фактично відкритий Ліцензіатом 17.09.2018 (довідка АБ «УКРГАЗБАНК» від
17.09.2018 № 9125-290/1483/2018).
Крім того, Ліцензіат зазначає, що повідомляв НКРЕКП про зміну установчих
документів (Статуту) листом від 18.08.2015 № 18-08/15/01.

Проте, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензіатом не
надано підтвердних документів (почтових відправлень тощо) про направлення
вказаного листа до НКРЕКП.
Також ліцензіат надає належним чином завірені копії підтвердних документів
(копії поштових відправлень АТ «УКРПОШТА», ТММ ЕКСПРЕС), які підтверджують
направлення до НКРЕКП та відділу НКРЕКП у Львівській області звітності в
установлені строки, зокрема:
Форму звітності № 1-НКРЕ (місячна):
за вересень 2016 року до відділу НКРЕКП у Львівській області;
за вересень 2017 року до НКРЕКП та жовтень 2017 року до відділу НКРЕКП у
Львівській області;
за липень, жовтень та листопад 2018 року до відділу НКРЕКП у Львівській
області;
за вересень 2019 року до НКРЕКП і відділу НКРЕКП у Львівській області та
червень 2019 року до НКРЕКП.
Форму звітності № 6-НКРЕ (квартальна):
за IІ та IV квартали 2015 року до НКРЕКП та відділу НКРЕКП у Львівській
області;
за IV квартали 2019 року до НКРЕКП.
При цьому, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що навіть з
урахуванням наданих Ліцензіатом належним чином завірених копій підтвердних
документів (копії поштових відправлень АТ «УКРПОШТА», ТММ ЕКСПРЕС) виявлено
недотримання строків надання до НКРЕКП та відділу НКРЕКП у Львівській області
звітності, зокрема:
Форму звітності № 1-НКРЕ (місячна):
за вересень 2015 року до відділу НКРЕКП у Львівській області на 1 день;
за березень 2019 року до НКРЕКП та відділу НКРЕКП у Львівській області на
1 день;
Форму звітності № 6-НКРЕ (квартальна):
за IV квартал 2017 року до НКРЕКП та відділу НКРЕКП у Львівській області на
1 день;
за IV квартал 2018 року до НКРЕКП та відділу НКРЕКП у Львівській області на
1 день;

З огляду на зазначене пропонуємо прийняти постанову, якою:
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА
СТАНЦІЯ» (код ЄДРПОУ 36808350) щодо недопущення надалі порушень вимог
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про застереження ТОВ «САМБІРСЬКА
СОНЯЧНА
СТАНЦІЯ»
щодо
недопущення надалі порушень вимог
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 лютого
2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта
планової виїзної перевірки від 01 лютого 2021 року № 36, 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» та
посвідчення на перевірку від 12 січня 2021 року № 20, установлено, що
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМБІРСЬКА
СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» (код ЄДРПОУ 36808350) порушено вимоги
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ
від 08 лютого 1996 року № 3 (далі - Умови та Правила з виробництва
електричної енергії), 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), а саме:
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підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Умов та Правил з виробництва
електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову
звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність,
визначену НКРЕКП в установленому порядку;
підпункт 3.6.1 пункту 3.6 розділу 3 Умов та Правил з виробництва
електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством
України та нормативно-технічними документами, зокрема, частиною другою
статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
щодо обов’язку ліцензіата повідомляти орган ліцензування про всі зміни
даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не
пізніше ніж один місць з дня настання таких змін;
підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни
даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких
змін;
підпункт 9 (підпункту 8 в редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року)
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 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії 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;
пункт 2.7 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, щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та
теплової енергії (квартальна);
пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року
№ 491, у 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 до цього Порядку.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
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та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» (код ЄДРПОУ 36808350) щодо
недопущення надалі порушень вимог Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

