Департамент
Ліцензійного контролю
«____» ____________ 2021р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ПП «АРТ-ЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування ринку електричної енергії та 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 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», НКРЕКП здійснено
планову перевірку дотримання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АРТ-ЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 33863093) (далі – ПП «АРТ-ЕНЕРГО», Підприємство, 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 28 грудня 2017 року
по 31 грудня 2020 року, за результатами якої складено Акт від 26 січня 2021 року № 29,
який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
ПП «АРТ-ЕНЕРГО» листом від 26.01.2021 № 33 надано до НКРЕКП письмові
пояснення до Акта планової перевірки від 26 січня 2021 року № 29.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:
№
п/п

Виявлене порушення
Суть порушення
1 підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних
щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про
умов з виробництва електричної всі зміни даних, які були зазначені в його документах,
енергії № 309
що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк
підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.
умов з виробництва електричної
енергії № 1467
Комісією з перевірки встановлено, що ПП «АРТ-ЕНЕРГО» повідомляло НКРЕКП заявами
про зміни (розширення) місця здійснення ліцензованої діяльності та встановлену потужність в
термін більше одного місяця (від 15 до 51 днів) з дати отримання Підприємством Акта
готовності об’єкта до експлуатації або Декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
Відповідно до пояснень ПП «АРТ-ЕНЕРГО», наданих до НКРЕКП листом від 26.01.2021
№ 33, Ліцензіат не погоджується з висновками Комісії з перевірки, та не вважає дані, зазначені
в пункті 1.4 Акта порушеннями Ліцензійних умов. Будівництво нових сонячних електростанцій
та їх введення в експлуатацію Ліцензіат не вважає змінами даних, які були зазначені в
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документах ПП «АРТ-ЕНЕРГО», що додавалися до заяви про отримання ліцензії, до того
моменту, коли буде подана заява на збільшення потужності по наявній ліцензії.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з висновками, наданими
службовими записками Управління ліцензування від 17.02.2021 № 107/21-21 та Юридичного
департаменту від 18.02.2021 № 179/15-21 відповідно до підпунктів 1 та 4 пункту 2.2 Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії № 1467, ліцензіат повинен:
повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися
до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської
діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності,
зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.
Відповідно до пункту 1.4 Ліцензійних умов:
засоби провадження господарської діяльності – електрогенеруюче обладнання, розташоване
на об’єкті електроенергетики, та інше функціонально взаємопов’язане з ним устаткування і
споруди, що призначаються для виробництва електричної енергії;
місце провадження господарської діяльності – об’єкт (приміщення, будівля, земельна
ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної
енергії.
Отже, не пізніше одного місяця ліцензіат має повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які
були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії у межах засобів та
місць провадження господарської діяльності, щодо яких ліцензіат відповідно до постанови про
видачу ліцензії отримав право на провадження діяльності з виробництва електричної енергії.
Введення ліцензіатом в експлуатацію нового об’єкта електроенергетики не є підставою для
повідомлення про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, оскільки в поданих здобувачем ліцензії документах та рішенні про видачу
ліцензії відсутня інформація про нове місце провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії.
Розпочати провадження ліцензованої діяльності на новозбудованому об’єкті електроенергетики
ліцензіат може виключно після прийняття НКРЕКП відповідного рішення про уточнення
місць провадження господарської діяльності ліцензіата за результатами розгляду документів,
наданих до НКРЕКП до повідомлення про зміни даних, які були зазначені в документах, що
додавалися до заяви про отримання ліцензії (зі змінами), з урахуванням вимог пункту 1.5
Ліцензійних умов.
Таким чином, Департамент ліцензійного контролю не вбачає порушень з боку ПП «АРТЕНЕРГО» вимог підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
№ 309 та підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 1467.
2 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 Ліцензійних щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
умов з виробництва електричної документи (їх копії), інформацію (даних, відомостей,
енергії № 1467
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;
пункту 7 Порядку розрахунку та
встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого
постановою НКРЕКП від 06.04.2017
№ 491

в 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.

2

ПП «АРТ-ЕНЕРГО» надавало до НКРЕКП та до Відділу НКРЕКП у Львівській області
форми звітності № 1-НКРЕ та № 6-НКРЕ-енерговиробництво із порушенням термінів, а саме:
за формою № 1-НКРЕ (місячна):
до НКРЕКП:
2018 рік
за січень-травень – від 4 до 124 днів, грудень – на 6 днів
2019 рік
за лютий – на 4 дні, за липень – на 1 день
до Відділу НКРЕКП у Львівській області:
2018 рік
за січень- квітень – від 29 до 118 днів, вересень – на 21 день, грудень на 1 день
за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна):
до НКРЕКП:
2018 рік
за І - IV квартали – від 6 до 55 днів
2019 рік
за І - ІІІ квартали – від 1 до 7 днів
До Відділу НКРЕКП у Львівській області:
2018 рік
за І - ІV квартали – від 1 до 49 днів;
2019 рік
за І квартал – на 1 день; за ІІІ квартал – на 3 дні, за IV квартал – 1 день.
ПП «АРТ-ЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП звітність за формою № 1-НКРЕ (місячна) за
грудень 2017 року, жовтень, листопад 2018 року та грудень 2019 року.
Не надало до Відділу НКРЕКП у Львівській області звітність за формою № 1-НКРЕ
(місячна) за грудень 2017 року, жовтень, листопад 2018 року.
ПП «АРТ-ЕНЕРГО» надавало до НКРЕКП та до Відділу НКРЕКП у Львівській області
форми звітності № 4а-НКРЕКП (місячна), № 4-НКРЕКП (квартальна) та Додаток 3 до форми
№ 4-НКРЕКП (квартальна) із порушенням термінів, а саме:
за формою № 4а-НКРЕКП (місячна):
до НКРЕКП:
2019 рік
за грудень – на 79 днів
2020 рік
за січень, лютий, серпень, вересень від 1 до 52 днів
до Відділу НКРЕКП у Львівській області:
2019 рік
за грудень – на 82 днів
2020 рік
за січень, лютий, червень, серпень від 1 до 52 днів
за формою № 4-НКРЕКП (квартальна):
до НКРЕКП:
2019 рік
за І півріччя, 9 місяців, рік – від 46 до 262 днів
2020 рік
за 9 місяців – на 3 дні
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна)
2019 рік
за ІІ квартал, ІІІ квартал, ІV квартал – від 74 до 266 днів
2020 рік
за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал - від 2 до 7 днів
до Відділу НКРЕКП у Львівській області:
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2019 рік
за І півріччя, 9 місяців, рік – від 46 до 262 днів
2020 рік
за 9 місяців – на 4 день
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна):
2019 рік
за ІІ квартал, ІІІ квартал, ІV квартал – від 74 до 266 днів
2020 рік
за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал - від 1 до 8 днів.
ПП «АРТ-ЕНЕРГО» надавало до НКРЕКП форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторингвиробництво (ВДЕ) та № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) із порушенням
термінів, а саме:
за формою № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ):
2019 рік
за рік –на 9 днів
за формою № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна):
2020 рік
за січень – на 34 дні.
ПП «АРТ-ЕНЕРГО» не заповнювало додаток 4 «Розшифрування фактичних показників
інших видів діяльності» до форми звітності № 4а-НКРЕКП (квартальна) здійснюючи інші види
діяльності.
ПП «АРТ-ЕНЕРГО» не надавало фінансову звітність, а саме:
до НКРЕКП
за 2017 рік, І-ІІІ квартали та річну 2018 року, І квартал 2019 року
та надавало з порушенням термінів подання річної фінансової звітності, а саме:
до НКРЕКП за ІІІ квартали 2019 року – на 3 дні,
до Відділу НКРЕКП у Львівській області
за 2017 рік – на 105 днів,
за ІІ, ІІІ квартали 2018 року – на 15 та 6 днів відповідно;
за ІІІ квартали 2019 року – на 4 дні.
Також, комісією з перевірки встановлено, що ПП «АРТ-ЕНЕРГО» надало форму звітності
№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» до відділу НКРЕКП
у Львівській області звіт за IV квартал 2018 року з порушенням терміну на 25 днів.
В ході проведення перевірки ПП «АРТ-ЕНЕРГО» листами від 15.01.2020 № 20 та від
21.01.2021 № 26 (поштове відправлення Новою поштою від 18.01.2020 та від 21.01.2020) надало
до НКРЕКП форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна) за ІV квартал 2017 року, № 1-НКРЕ
(місячна) за грудень 2017 року, жовтень, листопад 2018 року та грудень 2019 року, фінансову
звітність за 2017 рік, І-ІІІ квартали та річну 2018 року, І квартал 2019 року, а також надало до
НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області заповнений додаток 4 до форми звітності
№ 4-НКРЕКП (квартальний) за період І-ІІІ квартали 2020 року.
3 підпункту 7 пункту 2.3 Ліцензійних
щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально,
умов з виробництва електричної протягом перших 30 днів кварталу, наступного за
енергії № 309
звітним, внески на регулювання, що визначаються
рішенням НКРЕКП в частині терміну сплати внесків на
регулювання.
Комісією з перевірки встановлено, що ПП «АРТ-ЕНЕРГО» сплатило внески на
регулювання за IV квартал 2018 року з порушенням терміну сплати на 27 днів.
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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
енергії», накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АРТ-ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33863093) 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
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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
ПП «АРТ-ЕНЕРГО» за недотримання
вимог нормативно-правових 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 24 лютого 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 26 січня 2021 року № 29, 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», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від
24 грудня 2020 року № 761, установлено, що ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«АРТ-ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33863093) не дотримано вимоги нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
та 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:
пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491,
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в 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;
підпункт 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 в частині терміну сплати внесків на
регулювання;
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 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» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
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 енергії», накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят
п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРТ-ЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 33863093) за порушення:
пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491,
в 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;
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 в частині терміну сплати внесків на
регулювання;
підпункту 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;
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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

_______________

