Департамент
Ліцензійного контролю
«____» ____________ 2021р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проектів постанов НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» та
«Про накладення штрафу на ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» за несвоєчасну
сплату внесків на регулювання
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 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37610502) (далі – ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО»,
Товариство, 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 08 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої складено Акт
від 02 лютого 2021 року № 41, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП
в мережі Інтернет.
ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» листом від 05.02.2021 № 11 надано до НКРЕКП письмові
пояснення до Акта планової перевірки від 02 лютого 2021 року № 41.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:
№
п/п

Виявлене порушення
Суть порушення
1 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
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» надавало звітність
із порушенням термінів, а саме:
за формою № 1-НКРЕ (місячна):
1

до НКРЕКП
2019 рік
за липень – на 6 днів,
за серпень – на 4 дня,
за вересень – на 8 днів,
за грудень – на 5 днів.
за формою № 4а-НКРЕКП (місячна):
до НКРЕКП:
2020 рік
за січень, лютий, березень,квітень, травень, червень, липень, вересень від 8 до 247 днів;
до сектору НКРЕКП у Чернівецькій області
2019 рік
за грудень – 277 днів,
2020 рік
за січень, лютий, березень,квітень, травень, червень, липень, від 65 до 247 днів;
за формою № 4-НКРЕКП (квартальна ):
до НКРЕКП:
2020 рік
за І квартал, І півріччя, 9 місяців – від 3 до 187 днів,
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна)
2020 рік
за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал– від 8 до 191 днів
до сектору НКРЕКП у Чернівецькій області:
2019 рік
за 9 місяців, рік – від 243 до 364 днів
2020 рік
за І квартал, І півріччя – від 91 до 182 днів
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна)
2019 рік
за ІІІ квартал, ІV квартал – від 272 до 361 днів
2020 рік
за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал– від 3 до 186 днів.
ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП форми звітності:
за формою № 4а-НКРЕКП (місячна):
за грудень 2019 року,
за формою № 4-НКРЕКП (квартальна):
за 9 місяців 2019 року та за 2019 рік,
Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна):
за ІІІ квартал, ІV квартал 2019 року,
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна):
за ІІІ квартал та ІV квартал 2019 року.
В ході проведення перевірки ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» надало комісії з проведення
перевірки форми звітності за формою № 4а-НКРЕКП (місячна) за грудень 2019 року, за формою
№ 4-НКРЕКП (квартальна) за 9 місяців 2019 року та за 2019 рік, Додаток 3 до форми
№ 4-НКРЕКП (квартальна) за ІІІ квартал, ІV квартал 2019 року, а також копію експрес-накладної
№ 59000632992874 від 14.01.2021 щодо відправлення наведеної вище звітності в ЦА НКРЕКП.
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2 підпункту 3 пункту 2.2 Ліцензійних

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально,
умов з виробництва електричної протягом перших 30 днів кварталу, наступного за
енергії № 1467
звітним, внески на регулювання, що визначаються
рішенням НКРЕКП.
Комісією з проведення перевірки встановлено, що Підприємство сплачувало внески на
регулювання з порушенням терміну сплати від 62 до 92 днів.
Сума штрафу у розмірі 5 відсотків несплаченої суми внеску на регулювання становить
560,37 грн.
Станом на 31.12.2020 заборгованість ліцензіата по сплаті внесків на регулювання складала
7,84814 тис. грн. Товариство 21.01.2021 сплатило заборгованість та надало платіжне доручення
від 21.01.2021 №18 на суму 23,6 тис. грн.
3 підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних
щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про
умов з виробництва електричної всі зміни даних, які були зазначені в документах, що
енергії № 309
додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше
підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних одного місяця з дня настання таких змін.
умов з виробництва електричної
енергії № 1467
Членами комісії з перевірки проведено перевірку за місцезнаходженням засобів провадження
господарської діяльності ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО», а саме Вінницька область, МогилівПодільський район, село Козлів, вулиця Тропініна, 27A та 27A/1, та встановлено, що заводські
номери 5 інверторів SCHNEIDER CONEXT CL25 OPTIMUM не відповідають даним, які
Ліцензіат подавав до НКРЕКП, а саме:
- ZX1542005574;
- ZQ1506003740;
- ZX1545023406;
- ZX1551000199;
- ZQ1447019827.
В свою чергу комісією з перевірки відповідно до пояснень Ліцензіата встановлено, що
інвертор марки SCHNEIDER CONEXT CL25 OPTIMUM № ZX1551003199 зазначений в
ліцензійній справі ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» помилково був наданий Ліцензіатом замість
інвертора SCHNEIDER CONEXT CL25 OPTIMUM № ZX1551000199 під час подання до НКРЕКП
переліку інверторів.
Крім того, ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» надано акти прийому-передачі обладнання по
гарантійній заміні та прийому-передачі справного обладнання від 30.05.2017 № 19/379 та від
05.04.2019 № 8/152 складеного між ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «КВК ЕЛЕКТРИК»,
в яких відображена гарантійна заміна інверторів SCHNEIDER CONEXT CL25 OPTIMUM
в кількості 4 шт.
Таким чином, ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» не повідомило НКРЕКП про зміну заводських
номерів обладнання під час технічного обслуговування СЕС, які були зазначені в документах,
що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
1. 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 37610502) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії.
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2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного
регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» у строк до 15 березня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору
НКРЕКП у Чернівецькій області скориговані, з урахуванням змін, зафіксованих Актом
планової перевірки від 02 лютого 2021 року № 41, додатки до відомості про місця та
засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії
Одночасно пропонується прийняти постанову, якою:
Відповідно до частини п’ятої статті 13 та статті 22 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та пункту 9 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491,
накласти штраф у розмірі 560 (п’ятьсот шістдесят) гривень 37 (тридцять сім) копійок
на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 37610502) за несвоєчасну сплату внесків на регулювання у І – IV кварталах
2020 року.
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
ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії
та здійснення заходів державного
регулювання
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 02 лютого 2021 року № 41, 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 посвідчень на проведення планової перевірки від
15 січня 2021 року № 26 та № 27, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
37610502) 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:
підпункт 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 щодо обов’язку ліцензіата 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;
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підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 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 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:
1. 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37610502) за порушення:
підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 1467 щодо обов’язку ліцензіата 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;
підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії № 309 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;
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;
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.
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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»).
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» у строк до 15 березня 2021 року
надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Чернівецькій області скориговані,
з урахуванням змін, зафіксованих Актом планової перевірки від 02 лютого
2021 року № 41, додатки до відомості про місця та засоби провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
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

_______________

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
ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» за
несвоєчасну сплату внесків на
регулювання
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 02 лютого 2021 року № 41, 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 посвідчень на проведення планової перевірки від
15 січня 2021 року № 26 та № 27, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
37610502) порушено підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467, щодо обов’язку
ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу,
наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням
НКРЕКП.
Відповідно до частини п’ятої статті 13, статей 17 і 22 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» та пункту 9 Порядку розрахунку та
встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою
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НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Накласти штраф у розмірі 560 (п’ятьсот шістдесят) гривень 37 (тридцять
сім) копійок на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37610502) за несвоєчасну сплату внесків
на регулювання у І – IV кварталах 2020 року.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 15-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

_______________

