Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київської області
«___» __________ 2019 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ТОВ «ВІТРЯНИЙ
ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»
Комісією з перевірки НКРЕКП відповідно до Плану здійснення заходів державного
контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних
послуг,
на
2019
рік,
затвердженого
постановою
НКРЕКП
від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року
№ 917 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІII кварталі 2019 року», посвідчення на
проведення перевірки від 27 серпня 2019 року № 332 було проведено планову перевірку
дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТРЯНИЙ ПАРК
ЛУТУГИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37904583) 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), та 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), за результатами якої складено Акт від 11 вересня 2019 року № 310, який
розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Перевірка
ліцензованої
діяльності
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ» (далі – ТОВ «ВІТРЯНИЙ
ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ», Товариство, Ліцензіат) здійснювалась за період діяльності
з 01 жовтня 2014 року по 31 грудня 2018 року.
ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ» листом від 18 вересня 2019 року № 18.09.19
надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо порушень, виявлених
та зафіксованих Актом планової перевірки від 11 вересня 2019 року № 310, які розміщені
на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступні
порушення:
№
з/п

Виявлене порушення

Суть порушення

щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП
підпункт 9 пункту 2.3
Ліцензійних умов з виробництва документи, інформацію та звітність, необхідні для
1
виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах
електричної енергії
та у строки, встановлені НКРЕКП
(стор. 9 -10 Акта)
Перевіркою встановлено, що протягом 2016-2018 років Ліцензіат не отримував чистого
доходу, тому Товариство не повинно було сплачувати внески на регулювання, проте звітність за
формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» Ліцензіатом
надані до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області із порушеннями встановлених
термінів:
за І квартал – 19 лютого 2018 року (кінцевий термін подання до 01 лютого 2018 року);
за ІІ квартал – 27 липня 2018 року (кінцевий термін подання до 03 травня 2018 року).
Таким чином, звітність за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на
регулювання» за І та ІІ квартали 2018 року Товариством надано до Управління НКРЕКП
1

у м. Києві та Київській області із перевищенням встановленого терміну надання за І квартал
2018 року – на 12 днів та за ІІ квартал 2018 року – на 58 днів.
Звітність за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) за ІІІ та ІV квартали 2018 року
Ліцензіатом до Управління НКРЕКП у Києві та Київській області не надавалась.

2

щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення
підпункт 5 пункту 2.3
Ліцензійних умов з виробництва НКРЕКП у строки, встановлені відповідним
рішенням
електричної енергії
(стор. 10 Акта)

Відповідно до пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року
№ 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії», ліцензіати мають подати до органу ліцензування документи та відомості,
визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови, тобто
до 21 вересня 2017 року.
Перевіркою встановлено, що ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ»
не надало до НКРЕКП Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії).
підпункт 3.1.1 пункту 3.1
Умов та Правил з виробництва
електричної енергії
3

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

щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП
документи, інформацію та звітність, необхідні
для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в
обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП
(стор. 10 – 14 Акта)
Перевіркою встановлено, що ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ» звітність за
формами № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва
електричної та теплової енергії», № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про
ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»
та фінансова звітність подавалась до НКРЕКП та до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області з порушенням встановлених термінів, а саме:
за формою № 1-НКРЕ (місячна):
до НКРЕКП за січень-червень 2018 року – від 2 до 155 днів;
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за квітень 2015 року-грудень 2018
року – від 11 до 1011 днів.
за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна):
до НКРЕКП за ІІ квартал 2018 року – на 5 днів;
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за ІV квартал 2014 року –
ІV квартал 2017 року – від 17 до 1029 днів, за ІІ та ІІІ квартали 2018 року – на 2 та 314 днів
відповідно.
підпункт 9 пункту 2.3
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії

Ліцензіатом надано до НКРЕКП річну фінансову звітність у паперовому вигляді
за 2017 рік з перевищенням встановленого терміну – на 111 днів.
При цьому, Ліцензіатом не надано звітність, а саме:
за формою № 1-НКРЕ (місячна):
до НКРЕКП – за жовтень 2014 року-грудень 2017 року, за липень-грудень 2018 року;
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області – за жовтень-грудень 2014 року,
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лютий-березень 2015 року.
за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна):
до НКРЕКП – за ІV квартал 2014 року-І квартал 2018 року, ІІІ та ІV квартали 2018 року;
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області – за І та ІV квартали 2018 року.
Також Товариством не надано річну фінансову звітність у паперовому вигляді:
до НКРЕКП – за 2014-2016 роки та за 2018 рік;
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області – за 2017 та 2018 роки.
Товариство надіслало електронною поштою до НКРЕКП фінансову звітність у повному
обсязі лише за 2017 рік.
підпункт 3.6.1 пункту 3.6
Умов та Правил з виробництва
електричної енергії

4

щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з
законодавством України та нормативно-технічними
документами, зокрема Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання
палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової
енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012
року № 1257, а саме:
пункту 2.9, який передбачає, що Ліцензіат забезпечує
достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 1-НКРЕ;
пункту 4.5, яким, зокрема встановлено, що у рядку 21
«Енергопостачальникам за регульованим тарифом»: графа 1
заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний
місяць, а графа 2 заповнюються згідно з показами приладів
обліку за період з початку року
(стор. 14 – 15 Акта)

Під час проведення перевірки комісією з перевірки здійснено аналіз звітності за формою
1-НКРЕ (місячна), наданих під час перевірки за період діяльності Товариства за період з квітня
по грудень 2015 року та перевірку правильності заповнення ліцензіатом цієї звітності та
достовірності даних наведених в звітах та встановлено наступне.
Ліцензіатом у формах 1-НКРЕ (місячна) за період з травня по вересень 2015 року
(включно), наданих під час проведення перевірки, у рядках 17 «Обсяг виробленої енергії»,
19 «Корисний відпуск енергії» та 20 «у т.ч. ДП «Енергоринок» відображено дані, що наведено в
таблиці.
тис.кВт∙год

Місяць

Обсяг виробленої електроенергії

Корисних відпуск

Продаж в ОРЕ

Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень

3 483
409
72
2 323
3 274

3 483
409
72
2 323
3 274

3 483
409
72
2 323
3 274

Всього:

9 561

9 561

9 561

При цьому, відповідно до актів прийому-передачі електричної енергії, наданих під час
перевірки, ліцензіатом здійснено продаж електричної енергії у серпні-вересні 2015 року в
загальному обсязі 12 330,881 тис. кВт∙год споживачам відповідно до укладених договорів.
Таким чином, Товариством у звіті за формою 1-НКРЕ (місячна) за травень-вересень
2015 року було відображено дані, непідтверджені актами про виробіток та відпуск електричної
енергії у мережу у відповідному періоді та допущено помилку при відображенні корисного
відпуску енергії, зокрема дані графи 20 «у т.ч. ДП «Енергоринок» повинні бути зазначені у рядку
21 «Енергопостачальникам за регульованим тарифом».
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підпункт 3.6.1 пункту 3.6
Умов та Правил з виробництва
електричної енергії

щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з
законодавством України та нормативно-технічними
документами, зокрема Інструкції щодо заповнення
3

форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність
суб’єктів господарювання з виробництва електричної
та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ
від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме:
пункту 2.7 у частині забезпечення ліцензіатом
достовірності інформації, зазначеної ним у формі
звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво;
пункту 3.14, яким встановлено, що у рядках 005-185
графи 3 дані заповнюються згідно з фактичними даними
з виробництва електричної енергії за період з початку року
пункт 2.2 Ліцензійних умов
щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську
з виробництва електричної енергії діяльність з виробництва електричної енергії відповідно
до Закону України «Про електроенергетику», «Про
комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку
електричної енергії України», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», інших нормативноправових актів та нормативних документів, які
регулюють діяльність в електроенергетиці, зокрема
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про
ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з
виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме:
пункту 2.7 у частині забезпечення ліцензіатом
достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво;
пункту 3.14, яким встановлено, що у рядках 005-185
графи 3 дані заповнюються згідно з фактичними даними
з виробництва електричної енергії за період з початку року
(стор. 15 Акта)
При здійсненні аналізу форми 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за період, що перевірявся
Товариством не відображено витрати за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року, які понесені за
такими статтями витрат (рядок 030 графи 3 «Витрати на оплату праці», рядок 035 графи 3 «Єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», рядок 040 графи 3 «Амортизаційні відрахування»,
рядок 045 графи 3 «Інші») у складі статті витрат «Виробнича собівартість у т.ч.», та не зазначено витрати
за період з 01 жовтня 2014 року по 31 грудня 2018 рік (рядку 125 графи 3 «Інші» статті витрат «Інші
операційні витрати у т.ч.»), тоді, як Товариством фактично понесені витрати по вищевказаним статтям
витрат.
Також перевіркою встановлено, що у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)
«Звіт про ліцензовану діяльність з виробництва електричної та теплової енергії» за 2015 рік у рядку 200
«Корисний відпуск енергії» Ліцензіатом було відображено дані, непідтверджені актами про виробіток та
відпуск електричної енергії в мережу електроенергії у відповідному періоді, а саме Ліцензіатом зазначено
27,813 млн кВт·год у той час, як згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії та актів прийомупередачі електричної енергії загальний корисний відпуск електричної енергії склав
30,582 млн кВт·год.
Додаткова інформація
Фактичним місцезнаходженням «Лугугинської ВЕС», відповідно до наданих копій актів державної
приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та свідоцтв про право
власності на генеруюче обладнання ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ», є території
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Михайлівської селищної ради Перевальського району та Юр’ївської селищної ради Лутугинського району
Луганської області, які відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – КМУ)
від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та переліку населених пунктів, що
розташовані на лінії зіткнення» (далі – розпорядження КМУ № 1085-р) віднесено до територій, на яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Постановою КМУ від 07 травня 2015 року № 263 «Про особливості регулювання відносин у сфері
електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють
не в повному обсязі свої повноваження» (далі – Постанова КМУ № 263) були визначені особливості
регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Пунктом 2 Постанова КМУ № 263 встановлено, що електрична енергія, яка виробляється на території,
де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження
(НКТ), продається на цій території суб’єктам електроенергетики, які провадять діяльність з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, та/або споживачам електричної енергії відповідної області, та/або іншим суб’єктам
господарювання,
розташованим
у
відповідній
області,
згідно
з умовами багатостороннього договору, що укладається між суб’єктами електроенергетики,
що провадять діяльність на неконтрольованій території.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом від 08 травня 2015 року № 273
«Про затвердження переліку виробників електричної енергії», відповідно до вимог Постанови КМУ № 263,
затвердило перелік виробників електричної енергії, установки (устаткування та/або енергетичне обладнання)
яких знаходяться на території, де органи державної влади не здійснюють, або здійснюють не в повному
обсязі свої повноваження, до якого включено ВЕС ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ»
(Луганська область, Лутугинський район, Перевальський район).

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 «ВІТРЯНИЙ ПАРК
ЛУТУГИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37904583) за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії, а саме:
пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії
відповідно до Закону України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»,
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які
регулюють діяльність в електроенергетиці, зокрема:
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва
електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257, а саме:
пункту 2.7 у частині забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної
ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво,
пункту 3.14, яким встановлено, що у рядках 005-185 графи 3 дані заповнюються
згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії за період з початку року;
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підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним
рішенням;
підпункту 9 пункту 2.3 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.
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
«ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ» у строк до 01 листопада 2019 року:
1) надати на паперовому носії до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області звітність за формою № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внеску на регулювання»
за ІІІ та ІV квартали 2018 року;
2) надати на паперових носіях до НКРЕКП звітність за формою № 1-НКРЕ «Звіт про
використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»
за жовтень-грудень 2014 року, січень-грудень 2016-2017 роки, липень-грудень 2018 року
та скориговану звітність за січень-грудень 2015 року, а також до Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області за жовтень-грудень 2014 року, та скориговану звітність
за січень-грудень 2015 року;
3) надати на паперових носіях до НКРЕКП звітність за формою № 6-НКРЕенерговиробництво «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання
з виробництва електричної та теплової енергії» за І-ІІІ квартали 2016-2017 роки, І, ІІІ, ІV
квартали 2018 року та скориговану звітність за І-ІV квартали 2015 року, а також
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за ІV квартал 2018 року
та скориговану звітність за І-ІV квартали 2015 року;
4) надати на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕКП копії
фінансової звітності за 2014-2016 роки та за 2018 рік, а також до Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області на паперових носіях копії фінансової звітності за 20172018 роки;
5) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
інформацію щодо забезпечення у штатному розписі ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК
ЛУТУГИНСЬКИЙ» мінімальної кількості працівників за окремими посадами, задіяних
у діяльності з виробництва електричної енергії за період з 01 жовтня 2014 року по
31 грудня 2018 року, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;
6) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області копії
завірених в установленому законодавством порядку актів про виробіток електричної
енергії за серпень-вересень 2015 року;
7) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області копії
завірених в установленому законодавством порядку актів про використану електричну
енергію для власних потреб Лутугинської ВЕС за період з жовтня 2014 року по грудень
2018 року.

Голова Комісії з проведення перевірки

А. Усенко

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про
накладення
штрафу на
ТОВ
«ВІТРЯНИЙ
ПАРК
ЛУТУГИНСЬКИЙ» 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 03 жовтня
2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання,
Акта планової перевірки дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ» 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), та 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), від 11 вересня
2019 року № 310, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів
державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі
постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 917 «Про проведення планових
перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, у ІІI кварталі 2019 року», посвідчення на
перевірку від 27 серпня 2019 року № 332, установлено, що ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВІТРЯНИЙ
ПАРК
ЛУТУГИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37904583) порушило:
підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність,
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передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність,
визначену НКРЕКП в установленому порядку;
підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України
та нормативно-технічними документами, зокрема:
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт
про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової
енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257,
а саме:
пункту 2.9, який передбачає, що Ліцензіат забезпечує достовірність
інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ,
пункту 4.5, яким, зокрема встановлено, що у рядку 21
«Енергопостачальникам за регульованим тарифом»: графа 1 заповнюються
згідно з показами приладів обліку за звітний місяць, а графа 2 заповнюються
згідно з показами приладів обліку за період з початку року;
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме:
пункту 2.7 у частині забезпечення ліцензіатом достовірності інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво,
пункту 3.14, яким встановлено, що у рядках 005-185 графи 3 дані
заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії
за період з початку року;
пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва
електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику»,
«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію)
та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної
енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових
актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в
електроенергетиці, зокрема:
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме:
пункту 2.7 у частині забезпечення ліцензіатом достовірності інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво,
пункту 3.14, яким встановлено, що у рядках 005-185 графи 3 дані
заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії
за період з початку року;
підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки,
встановлені відповідним рішенням, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП
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від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»
щодо обов’язку ліцензіата привести свою господарську діяльність
у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи
і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня
офіційного опублікування цієї постанови;
підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності 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.
Відповідно до статей 17, 19, 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» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17 та статті 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
«ВІТРЯНИЙ
ПАРК
ЛУТУГИНСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 37904583) за порушення:
пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва
електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику»,
«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію)
та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної
енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів
та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці,
зокрема:
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів
господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме:
пункту 2.7 у частині забезпечення ліцензіатом достовірності інформації,
зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво,
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пункту 3.14, яким встановлено, що у рядках 005-185 графи 3 дані
заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії
за період з початку року;
підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки,
встановлені відповідним рішенням, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП
від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»
щодо обов’язку ліцензіата привести свою господарську діяльність
у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи
і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня
офіційного опублікування цієї постанови;
підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності 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.
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 «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ» у строк
до 01 листопада 2019 року надати:
1) на паперових носіях до НКРЕКП звітність за формою № 1-НКРЕ
«Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та
теплової енергії» за жовтень-грудень 2014 року, січень – грудень 2016 – 2017 роки,
липень – грудень 2018 року та скориговану звітність за січень – грудень 2015 року,
а також до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за жовтень –
грудень 2014 року, та скориговану звітність за січень – грудень 2015 року;
2) на паперових носіях до НКРЕКП звітність за формою № 6-НКРЕенерговиробництво «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання
з виробництва електричної та теплової енергії» за І – ІІІ квартали 2016 – 2017 роки,
І, ІІІ, ІV квартали 2018 року та скориговану звітність за І – ІV квартали
2015 року, а також до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
за ІV квартал 2018 року та скориговану звітність за І – ІV квартали 2015 року;
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3) на паперових носіях до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області звітність за формою № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внеску на
регулювання» за ІІІ та ІV квартали 2018 року;
4) на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕКП копії
фінансової звітності за 2014 – 2016 роки та за 2018 рік, а також до Управління
НКРЕКП у м. Києві та Київській області на паперових носіях копії фінансової
звітності за 2017-2018 роки;
5) до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
копії завірених в установленому законодавством порядку актів про виробіток
електричної енергії за серпень-вересень 2015 року;
6) до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
копії завірених в установленому законодавством порядку актів про
використану електричну енергію для власних потреб Лутугинської ВЕС
за період з жовтня 2014 року по грудень 2018 року;
7) до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
інформацію щодо забезпечення у штатному розписі ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК
ЛУТУГИНСЬКИЙ» мінімальної кількості працівників за окремими посадами,
задіяних у діяльності з виробництва електричної енергії за період
з 01 жовтня 2014 року по 31 грудня 2018 року, з наданням належним чином
завірених копій підтвердних документів.
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

М.П.
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
___________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 20__ року

_________________

