Відділ НКРЕКП
у Одеській області
«____» ____________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про зупинення дії ліцензії на право
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
виданої ТОВ «КТД СОЛАР»
Комісією з проведення перевірки НКРЕКП, на підставі постанови НКРЕКП
від 15 липня 2020 року № 1373 «Про проведення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «КТД СОЛАР» та посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки
від 15 липня 2020 року № 349 було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТД СОЛАР»
(код ЄДРПОУ 41598628) вимог пункту 2 постановляючої частини постанови від 03 червня
2020 року № 1060 «Про накладення штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного
регулювання» за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки
від 23 липня 2020 року № 285, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі
Інтернет.
Перелік питань, відповідно до яких здійснювався позаплановий захід
державного контролю:
Пунктом 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1060 «Про накладення
штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» Товариство було
зобов’язано у строк до 01 липня 2020 року привести свою ліцензовану діяльність
у відповідність до вимог:
підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися
НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;
підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням
засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження
господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви
про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);
підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність за наявності технічної
документації на електрогенеруюче обладнання.
Про здійснені заходи у строк до 15 липня 2020 року Товариство зобов’язано було
повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином
завірених копій підтвердних документів.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТД СОЛАР» (далі –
ТОВ «КТД СОЛАР», Ліцензіат, Товариство) листом від 27.07.2020 № 3-НКР надало
до НКРЕКП пояснення та заперечення до порушень, виявлених та зафіксованих Актом
позапланової виїзної перевірки від 23 липня 2020 року № 285, які розміщено
на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
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Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано
наступне:
№ п/п

1

Виявлене порушення
підпункт 6 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення
НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням
та чинним законодавством, а саме виконання у
встановлені строки вимог пункту 2 постанови
НКРЕКП від 03 червня 2020 року № 1060 «Про
накладання штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР» за
порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення заходів державного
регулювання».

За результатами розгляду на засіданні НКРЕКП, яке проводилось 03 червня 2020 року
у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки ТОВ «КТД СОЛАР» від 13.05.2020
№ 135 прийнято постанову від 03 червня 2020 року № 1060 «Про накладення штрафу на
ТОВ «КТД СОЛАР» за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та
здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова НКРЕКП № 1060).
Пунктом 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1060 Товариство було
зобов’язано у строк до 01 липня 2020 року привести свою ліцензовану діяльність
у відповідність до вимог:
підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися НКРЕКП відповідно
до вимог цих Ліцензійних умов;
підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження
господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які
зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них,
поданих ліцензіатом до НКРЕКП);
підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата провадити ліцензовану діяльність за наявності технічної документації на
електрогенеруюче обладнання.
Про здійснені заходи у строк до 15 липня 2020 року ТОВ «КТД СОЛАР» мало повідомити
НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій
підтвердних документів.
На виконання вимог пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП № 1060
ТОВ «КТД СОЛАР» листом від 01 липня 2020 року № 01-НКР на адресу НКРЕКП (вх. НКРЕКП
від 06.07.2020 № 14653/1-20) та Відділу НКРЕКП у Одеській області (вх. від 03.07.2020 № 4702-20/910) надано завірені копії підтвердних документів щодо виконання пункту 2
постановляючої частини постанови НКРЕКП № 1060, а саме:
- Технічного звіту випробування електрообладнання № 0588ЕЛ – на 50 арк. в 1 прим.;
- Протоколів вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях
магістралей і устаткування № 5652-5675 – на 28 арк. в 1 прим.;
- Паспортів заземлюючого пристрою № 1-6 – на 18 арк. в 1 прим.;
- Відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії з додатками №№ 1, 2 – на 530 арк. в 1 прим.;
- Паспортів кабельних ліній №1-48 – на 96 арк. в 1 прим.;
- Оборотно-сальдової відомості з рахунку 10 за період з 01.01.2020 по 04.06.2020 року –
на 1 арк. в 1 прим.
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Відповідно до Відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії, що додавалися Ліцензіатом до заяви про отримання ліцензії
з виробництва електричної енергії, Товариством було заявлено обладнання, наведене у таблиці.
Назва
об’єкта
електроенергетики

Місцезнаходження
об’єкта
електроенергетики

сонячна
електростанція

Одеська область,
Овідіопольський
район,
с. Молодіжне,
вул. Промислова,
буд. 1А

Електрогенеруюче обладнання
Найменування та
тип

Кількість,
шт.

Модуль
фотогальванічний
JNMP60-270

25080

Schneider electric
CL-60

95

Заводський номер
Додаток 1 до заяви
на отримання
ліцензії
Додаток 1 до заяви
на отримання
ліцензії

Разом

Встановлена
потужність,
кВт
0,27
(6771,6)
66
(6270)
6771,6

Актом перевірки ТОВ «КТД СОЛАР» від 15.05.2020 № 135 встановлено, що загальна
кількість мережевих інверторів зазначених у відомостях про місця та засоби впровадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії складає 95 шт., фактично
встановлено - 93 шт.
Відповідно до Відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії, які надані Ліцензіатом листом від 01.07.2020 № 01-НКР на
адресу НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області на виконання постанови НКРЕКП
№ 1060 наданий перелік електрогенеруючого обладнання.
Назва
об’єкта
електроенергетики

Місцезнаходження
об’єкта
електроенергетики

Сонячна
електростанція

Одеська область,
Овідіопольський
район,
с. Молодіжне,
вул. Промислова,
буд. 1А

Разом

Електрогенеруюче обладнання
Найменування та
тип

Кількість,
шт.

Заводський номер

Встановлена
потужність,
кВт

Модуль
фотогальванічний
JNMP60-270

25 080

Додаток 1 до
Відомостей

0,27
(6771,6)

Schneider electric
CL-60

95

Додаток 2 до
Відомостей

66
(6270)
6771,6

Комісією з проведення перевірки за результатами розгляду документів, наданих
ТОВ «КТД СОЛАР» листом від 01 липня 2020 року № 01-НКР, та з виїздом на місце
провадження господарської діяльності за адресою: Одеська область, Овідіопольський район,
с. Молодіжне, вул. Промислова, буд. 1А, встановлено наступне:
95 од. мережевих інверторів, змонтовані на території СЕС, та зафіксовано, що тип (марка),
кількість та потужність відповідають даним, зазначеним у Відомостях.
Також комісією з перевірки під час огляду полікристалічних сонячних модулів зафіксовано,
що тип (марка) та потужність модулів відповідають даним, зазначеним у Відомостях.
Разом з тим, перевіркою за місцем впровадження господарської діяльності Ліцензіата
виявлені наступні неспівпадіння, а саме:
1) загальна кількість полікрісталічних сонячних модулів, що змонтовані на столи
складає 25 080 од., кількість модулів зазначених у Відомостях складає 25 080 од., у Додатку
1 до Відомостей наведено перелік модулів у кількості 24 669 од.
Таким чином, кількість модулів серійні номери, які відсутні у Додатку 1 до Відомостей
складає 411 од.
2) серійні номери модулів у кількості 53 од. не співпадають з номерами зазначеними
у Додатку 1 до Відомостей, які наведені у таблиці.
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№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Ряд

Номер з/п панелі

Номер модуля у Додатку 1

3
4
7
7
7
8
9
10
11
11
11
12
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
18
19
19
19
19
20
21
22
22
28
28
28
30
30
30
30
30
33
35
42
42
42
43
52 1 кпп
52 3 кпп
52 3 кпп
52 3 кпп
52 3 кпп

293
277
275
407
409
108
598
168
152
340
450
558
63
549
210
212
373
365
421
445
462
514
571
704
344
678
199
316
410
560
80
21
154
381
262
264
358
140
231
401
497
499
325
98
188
190
200
25
8
3
15
17
20

відсутній
2271921216778
1271313217023
2271320217677
2271320217655
2281315216917
2271237216000
2261316217203
2261316217002
2281313217630
3371318216194
2271618216138
1271319216693
2271213217691
2271218217450
2271218217500
2271216216904
2271216216927
2271412216619
2271412216591
2271212216796
2271212216743
2371311217172
2171027213018
1231032214179
2271031214779
2261315217504
2171031214507
2261320216850
2281317216470
2281311217116
227138216300
2241317216767
2241322216254
2271032214365
2271032214363
2271310216637
2271311217686
2271325216881
2271323217388
2281311217147
2281311217121
227132221675
2271422216282
2271031213689
2271030214879
1271031213613
2241324216091
2281320217259
2271322227479
2281422217594
2281322217593
2281322217570

Номер модуля
фактично
2271317216961
2271321216778
2271313217023
2271320217667
2271320217665
2271315216917
2271337216000
2271316217203
2271316217002
2271313217630
2271318216194
2271318216138
2271319216693
2271313217691
2271318217450
2271318217500
2271316216904
2271316216927
2271312216619
2271312216591
2271312216796
2271312216743
2271311217172
2271027213018
1271032214179
1271031214779
2271315217504
1271031214507
2271320216850
2271317216470
2271311217116
2271318216300
2271317216767
2271322216254
1271032214365
1271032214363
2271320216637
2271321217686
2271315216881
2271313217388
2271311217147
2271311217121
2271322216759
2271322216282
1271031213689
1271030214879
1271031213513
2271324216091
2271320217259
2271322217479
2271422217594
2271322217593
2271322217570

Отже, Комісією з перевірки встановлено, що:
- з оглянутих Комісією модулів, дані серійних номерів 53 модулів не співпадають
з даними, що надавались Ліцензіатом листом від 01.07.2020 № 01-НКР на адресу НКРЕКП та
Відділу НКРЕКП у Одеській області на виконання постанови НКРЕКП № 1060;
- кількість модулів серійні номери, яких відсутні у Додатку 1 до Відомостей складає
411 од.
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Таким чином, вищезазначене свідчить про порушення ТОВ «КТД СОЛАР» вимог
підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та
чинним законодавством, а саме виконання у встановлені строки вимог пункту 2 постанови
НКРЕКП від 03 червня 2020 року № 1060 «Про накладання штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР»
за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів
державного регулювання».
Оскільки СЕС не введено в експлуатацію та не приєднано до мереж
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Комісії з перевірки не надано документацію, що підтверджує
проведення пусконалагоджувальних робіт згідно з технологічним регламентом,
передбаченим проектом будівництва, що свідчить про порушення ТОВ «КТД СОЛАР» вимог
підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та
чинним законодавством, а саме виконання у встановлені строки вимог пункту 2 постанови
НКРЕКП від 03 червня 2020 року № 1060 «Про накладання штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР»
за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів
державного регулювання».
Довідково.
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «КТД СОЛАР» на момент проведення перевірки
не проводить діяльність з виробництва електричної енергії.
Приєднання сонячної електростанції до мереж АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не виконано.
Відповідно до виданих АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» технічних умов приєднання № 0568-2018-0101
від 17.10.2018 до електричних мереж, яке не є стандартним (далі – Технічні умови) точка
забезпечення потужності встановлена на ПС 110/10 кВ «ТЕМП», точка приєднання новий РП-10 кВ.
Технічними умовами для електроустановок Замовника встановлені наступні вимоги:
запроєктувати та встановити необхідну кількість ТП-0,4/10 кВ для збору потужності СЕС (тип ТП,
потужність трансформаторів та схему їх підключення від нового РП-10 кВ визначити проєктом).
Всього на території сонячної електростанції встановлено шість комплектних
трансформаторних підстанцій напругою 0,4/10 кВ (далі – КТП 0,4/10 кВ).
Після безпосереднього огляду Комісією з перевірки місця провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії встановлено відсутність нової РП-10 кВ, яка є
точкою загального збору, на земельній ділянці сонячної електростанції та ЛЕП 10 кВ від РУ-10 кВ
ПС 110/10 кВ «ТЕМП» до РП-10 кВ.
Відповідно до положень пункту 16.5 ДСТУ 8635:2016 «Площадки для фотоелектричних
станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи» підключення ФЕС замовника до
електричної мережі проводять протягом п’яти робочих днів, якщо не потрібно припиняти
електропостачання інших споживачів, або п’ятнадцяти робочих днів, якщо для надання послуги з
підключення необхідно тимчасово припинити електропостачання інших споживачів після
виконання таких вимог, зокрема: оформлено акт допуску на підключення ФЕС замовника до
електричної мережі.
Отже, Комісією з перевірки встановлено, що акт допуску на підключення СЕС замовника
до електричної мережі не складався. Технічні умови приєднання № 0568-2018-0101 від 17.10.2018
в частині зовнішнього електропостачання ФЕС не реалізовані.
Вищезазначене свідчить про не закінчення будівництва та монтажу мереж основного
живлення (зовнішнього електропостачання).
ТОВ «КТД СОЛАР» у своїх поясненнях та запереченнях до Акту позапланової виїзної
перевірки від 23.07.2020 № 285 (далі – Акт № 285), наданих листом від 27.07.2020 № 3-НКР,
зазначає, що Товариство усунуло всі порушення стосовно надання технічної документації на
електрогенеруюче обладнання, що введено в експлуатацію на підставі Декларації
про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до
об’єктів з незначними наслідками (СС1), від 28.10.2019 за № ОД 141193012771 – Будівництво
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сонячної електростанції, Одеська область, Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Промислова,
діл. 1, виданої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області,
яка була чинна під час проведення позапланових державного контролю.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт,
затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 № 466, та Порядком
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, було запроваджено декларативний принцип
отримання права на виконання підготовчих і будівельних робіт на прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності)
належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1).
Декларативний принцип полягає в тому, що замовник (його уповноважена особа) заповнює
і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом чи через електронну пошту
здійснення декларативних процедур у будівництві до органу державного архітектурнобудівельного контролю один примірник декларацій. Подання інших документів законодавством
не передбачено.
Замовник будівництва декларує свої наміри щодо будівництва та наявність відповідних
документів до нього. Діяльність органів державного архітектурно-будівельного контролю
зводиться до перевірки повноти даних, зазначених у декларації. При цьому декларативний
принцип передбачає усвідомлення замовником будівництва відповідальності перед
інвестором, місцевою радою та державою за взяті на себе зобов’язання.
Відповідно до Закону замовник будівництва несе відповідальність за повноту та
достовірність даних, зазначених у поданій декларації.
Разом з тим, Ліцензіат у зазначених вище поясненнях та запереченнях до Акту № 285 зазначає
(мовою оригіналу):
«Постановою № 1060 та Актом перевірки № 285 зазначається, що ТОВ «КТД СОЛАР»
повинно надати Акт допуску на підключення ФЕС ТОВ «КТД СОЛАР» до електричних мереж та
робиться висновок що СЕС не введено в експлуатацію та це є порушенням Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії. Однак на наш погляд такий висновок хибний оскільки згідно
Проекту будівництва СЕС ТОВ «КТД СОЛАР» не передбачено розділ зовнішнього підключення
СЕС до мереж загального користування. На підставі виданих ТУ №0568-2018-0101 від
17.10.2018 р. приєднання сонячної електростанції до мереж АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» повинно
бути виконано саме АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» на підставі укладеного Договору про нестандартне
приєднання до електричних мереж систем розподілу від 17.10.2018 р. яким визначено що точка
приєднання СЕС є новозбудований РП-10 кВ, яка є точкою загального збору, на земельній ділянці
СЕС та ЛЕП 10 Кв від РУ-10 Кв ПС 110\10 Кв «ТЕМП» до РП-10 Кв.
Таким чином вимога стосовно надання ТОВ «КТД СОЛАР» Акту допуску на підключення
ФЕС не може бути виконана в цей час з неналежних від ТОВ «КТД СОЛАР» причин
та на наш погляд не може бути порушенням з боку ТОВ «КТД СОЛАР» проведення Ліцензійної
діяльності.».
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Постановою НКРЕКП від 03.06.2020
№ 1060 «Про накладання штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» (далі –
Постанова НКРЕКП від 03.06.2020 № 1060) Товариство було зобов’язано у строк до 01 липня 2020
року привести свою ліцензовану діяльність у відповідність до вимог:
підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися НКРЕКП відповідно
до вимог цих Ліцензійних умов;
підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження
господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які
зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них,
поданих ліцензіатом до НКРЕКП);
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підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата провадити ліцензовану діяльність за наявності технічної документації на
електрогенеруюче обладнання.
Слід зазначити, що Актом № 285 було зафіксовано порушення підпункту 6 пункту 2.2
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати
рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством,
а саме виконання у встановлені строки вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 03 червня
2020 року № 1060 «Про накладання штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР» за порушення Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання».
Одночасно Актом № 285 було зафіксовано, що акт допуску на підключення СЕС
замовника до електричної мережі не складався та Технічні умови приєднання № 0568-2018-0101
від 17.10.2018 в частині зовнішнього електропостачання ФЕС не реалізовані.
Актом № 285 також зафіксовано, що Комісії з перевірки не надана Ліцензіатом
документація, що підтверджує проведення пусконалагоджувальних робіт згідно
з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва.
Слід зазначити, що відповідно до положень пункту 9 Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13.04.2011 № 461, на об’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією
згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване
і випробуване обладнання з дотриманням таких особливостей, зокрема на об’єкті виробничого
призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені
пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом
будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей
відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки,
пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.
Згідно пункту 2.1 Договору, укладеного між ТОВ «КТД СОЛАР» та
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» про нестандартне приєднання («під ключ») до електричних мереж
системи розподілу від 17.10.2018 № 0568-2018-0101 (далі – Договір), наданого Комісії з проведення
перевірки, Виконавець послуг (АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО») забезпечує приєднання
електроустановок Замовника (ТОВ «КТД СОЛАР») (будівництво, реконструкція, технічне
переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення
об’єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) до електричних
мереж системи розподілу відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної
документації та здійснює підключення електроустановок об’єкта замовника до електричних
мереж системи розподілу на умовах цього договору.
Відповідно до пункту 6.1 та 6.2 зазначеного Договору усі спірні питання, пов’язані з
виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі
недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.
Отже, на сьогодні умови Договору не виконано, а саме АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не надано
послугу з приєднання об’єкта ТОВ «КТД СОЛАР» до електричних мереж.
Одночасно, під час перевірки ТОВ «КТД СОЛАР» не надало інформацію щодо вжиття
відповідних заходів як Замовником послуги з приєднання згідно з умовами Договору та вирішення
в установленому законодавством порядку, зокрема у судовому порядку, питання надання ОСР
послуги з приєднання.
Зазначаємо, що без виконання приєднання сонячної електростанції до мереж
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» згідно договору, укладеного між ТОВ «КТД СОЛАР» та
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» про нестандартне приєднання до електричних мереж системи
розподілу від 17.10.2018 № 0568-2018-0101 та Технічних умов на приєднання № 0568-2018-0101
від 17.10.2018, Ліцензіатом як Замовником послуги з приєднання не забезпечено проведення
пусконалагоджувальних робіт згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом
будівництва.
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З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

Зупинити дію безстрокової ліцензії на право провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії, виданої ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 41598628)
на підставі постанови НКРЕКП від 10 січня 2020 року № 58, до повного виконання
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТД СОЛАР» вимог
пункту 2 постанови НКРЕКП від 03 червня 2020 року № 1060 «Про накладання
штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання», строком
на 6 місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії, а саме
з 19 серпня 2020 року по 19 лютого 2021 року.
Голова Комісії з перевірки

Д. Мамлін

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)

П О СТ А Н ОВ А
№ _______________

___________________
Київ

Про зупинення дії ліцензії на право
провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії,
виданої ТОВ «КТД СОЛАР»
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 серпня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 23 липня 2020 року № 285, проведеної на підставі
постанови НКРЕКП від 15 липня 2020 року № 1373 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки ТОВ «КТД СОЛАР», посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки від 15 липня 2020 року № 349,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КТД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 41598628) порушило підпункт 6 пункту 2.2
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),
щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені
відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме виконання
у встановлені строки вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 03 червня
2020 року № 1060 «Про накладання штрафу на ТОВ «КТД СОЛАР»
за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та
здійснення заходів державного регулювання».
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної
енергії» та підпункту 2 пункту 6.4 глави 6 Порядку ліцензування видів
господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП
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від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Зупинити дію безстрокової ліцензії на право провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії, виданої ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТД СОЛАР» (код ЄДРПОУ
41598628) на підставі постанови НКРЕКП від 10 січня 2020 року
№ 58, до повного виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТД СОЛАР» вимог пункту 2 постанови НКРЕКП
від 03 червня 2020 року № 1060 «Про накладання штрафу на ТОВ «КТД
СОЛАР» за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
та здійснення заходів державного регулювання», строком на 6 місяців з дня
набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії, а саме з 19 серпня
2020 року по 19 лютого 2021 року.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП
Копію постанови про зупинення дії ліцензії надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 20__ року

_______________

