Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області
«__»___________2019 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту постанови НКРЕКП ««Про накладення штрафу на
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області, відповідно до постанови
НКРЕКП від 06 вересня 2019 року № 1834, прийнятої з урахуванням листа погодження на
проведення позапланової перевірки надісланого Державною регуляторною службою України
від 22 серпня 2019 року № 6831/0/20-19 на підставі на підставі службової записки
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 23 травня 2019 року № 42/308-19,
листа виконавчого комітету Новороздільської міської ради Львівської області від 29 травня
2019 року № 02-18/06/886, надісланого Національним антикорупційним бюро України від
31 травня 2019 року № 11-199/18082 з 09 вересня 2019 року по 19 вересня 2019 року
проведено позапланову перевірку ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГАРАНТ
ЕНЕРГО М» (далі – ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М», Підприємство, Ліцензіат) щодо дотримання
ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової
енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі –
Ліцензійні умови), в частині питань, що стали підставою для проведення перевірки, за
результатами якої складено Акт від 19 вересня 2019 року № 325, який розміщено на
офіційному вебсайті НКРЕКП.
Перевіркою встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:
Порушення щодо обов’язку ліцензіата надавати органу
ліцензування документи, інформацію та звітність,
підпункт 22 пункту
необхідні для виконання органом ліцензування своїх
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3.2 глави 3
повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом
Ліцензійних умов
ліцензування
(стор. 3, 5-7, 9-11 Акта)
ПП «Гарант Енерго М» не надавало 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 копії фінансової звітності.
ПП «Гарант Енерго М» не надано відповідь на запити Управлінням НКРЕКП у
м. Києві та Київській області листами від 27.12.2018 № 42/702-18, від 05.02.2019 № 42/65/119 та від 23.04.2019 № 42/252/1-19 та матеріали на запити комісії з перевірки від 09.09.2019
№ 42/527-19 та від 11.09.2019 № 42/530-19.
Порушення щодо забезпечення наявності у Ліцензіата
при
провадженні
господарської
діяльності
з
виробництва теплової енергії:
актів про перевірку технічного стану димовідвідних та
вентиляційних пристроїв відповідно до Правил безпеки
систем газопостачання України, затверджених наказом
пункт 2 глави 4
Міністерства енергетики та вугільної промисловості
2
Ліцензійних умов
України від 15 травня 2015 року № 285;
технічних паспортів теплогенеруючих установок (або
інших документів, що підтверджують їх технічні
характеристики), документів щодо їх реконструкції
(модернізації);
інструкцій з експлуатації, передбачених Правилами
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технічної експлуатації теплових установок і мереж,
затвердженими наказом Міністерства палива та
енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;
журналів ремонту основного обладнання, допоміжного
обладнання, електрообладнання, обходу газового
обладнання
(стор. 11-13 Акта)
На Підприємстві відсутні акти про перевірку технічного стану димовідвідних каналів
та вентиляційних пристроїв, інструкції не переглядались і не затверджувались. Технічних
паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів, що підтверджують їх технічні
характеристики), документів щодо їх реконструкції (модернізації), інструкцій з експлуатації
джерел теплової енергії, журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання,
електрообладнання, обходу газового обладнання, графіків планово- попереджувальних
ремонтів на вимогу комісії Ліцензіатом не надано (Новояворівська ТЕЦ).
Звіти про виконання ППР на об’єктах з виробництва теплової енергії відсутні.
Інформація про заплановані та фактично використані кошти на проведення ППР ліцензіатом
не надана.
Ураховуючи викладене, Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
пропонує 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», накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири
тисячі) гривень на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (код ЄДРПОУ
34795648) за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії.
2. Відповідно до частини п’ятої статті 13, 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 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ
ЕНЕРГО М» надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області у
термін до 31 грудня 2019 року:
відомості бухгалтерського обліку, на яких відображено доходи та витрати по
діяльності з виробництва теплової енергії;
затверджені штатні розписи та фактична чисельність персоналу;
положення та накази, якими визначається облікова політика на підприємстві;
копії фінансової звітності за ІVквартал 2018 року, І квартал, І півріччя та 9 місяців
2019 року у паперовому вигляді;
звіти за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за IV квартал 2018 року,
І, ІІ та ІІІ квартали 2019 року, звіти за формою № 1-НКРЕ з жовтня 2018 року по вересень
2019 року помісячно.

Голова Комісії з перевірки

А. Усенко

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА
___________________

№ _______________
Київ

Про накладення штрафу на
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва теплової енергії та
здійснення заходів державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 01 жовтня 2019 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
перевірки від 19 вересня 2019 року № 325, проведеної на підставі постанови
НКРЕКП від 06 серпня 2019 року № 1834 «Про проведення позапланової
перевірки ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»», посвідчення на проведення
позапланової перевірки від 06 вересня 2019 року № 345, установлено, що
ПРИВАТНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ГАРАНТ
ЕНЕРГО М»
(код
ЄДРПОУ 34795648) порушено Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні
умови), а саме:
підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов щодо надання до органу
ліцензування документів, інформації та звітності, необхідних для виконання
органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені
органом ліцензування;
підпункт 2 глави 4 Ліцензійних умов в частині наявності у Ліцензіата при
провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії актів про
перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв
відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених
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наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від
15 травня 2015 року № 285, технічних паспортів теплогенеруючих установок
(або інших документів, що підтверджують їх технічні характеристики),
документів щодо їх реконструкції (модернізації), інструкцій з експлуатації,
передбачених Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж,
затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від
14 лютого 2007 року № 71, журналів ремонту основного обладнання,
допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» накласти на ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» штраф у розмірі 34 000 (тридцять
чотири тисячі) гривень за порушення:
підпункту 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов щодо надання до
органу ліцензування документів, інформації та звітності, необхідних для
виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки,
встановлені органом ліцензування;
підпункту 2 глави 4 Ліцензійних умов в частині наявності у Ліцензіата
при провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії актів
про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв
відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15
травня 2015 року № 285, технічних паспортів теплогенеруючих установок (або
інших документів, що підтверджують їх технічні характеристики), документів
щодо їх реконструкції (модернізації), інструкцій з експлуатації, передбачених
Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими
наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року №
71, журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання,
електрообладнання, обходу газового обладнання.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).
2. Відповідно до частини п’ятої статті 13, пункту 1 частини першої та
пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію,
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що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» надати до НКРЕКП та
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін до 31 грудня
2019 року:
відомості бухгалтерського обліку, на яких відображено доходи та витрати
по діяльності з виробництва теплової енергії;
затверджені штатні розписи та фактична чисельність персоналу;
положення та накази, якими визначається облікова політика на
підприємстві;
копії фінансової звітності за 2018 рік, І квартал, І півріччя та 9 місяців
2019 року у паперовому вигляді;
звіти за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за
IV квартал 2018 року, І,ІІ та III квартали 2019 року, звіти за формою № 1-НКРЕ
з жовтня 2018 року по вересень 2019 року помісячно.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Копію постанови надіслано (отримав) _______________

__________________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 2019 року

_________________

