Департамент ліцензійного контролю
«____» ____________ 2021 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі
ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» порушень 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» та посвідчення на
перевірку від 24 грудня 2020 року № 758 Відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області
було
проведено
планову
виїзну
перевірку
дотримання
ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ
41123215)
Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності
з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017
№ 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309) та Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467, за результатами якої складено
Акт планової перевірки від 15 січня 2021 року № 17, який розміщено на офіційному
вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет (кінцева дата розгляду Акта – 14 лютого 2021 року).
Перевірка
ліцензованої
діяльності
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» (далі – ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ»,
Товариство, Ліцензіат) здійснювалась за період діяльності з 20 липня 2018 року
по 31 грудня 2020 року.
ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» листом від 20.01.2021 № 2 надало письмові пояснення
щодо
порушень,
виявлених
та
зафіксованих
Актом
планової
перевірки
від 15 січня 2021 року № 17, які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі
Інтернет.
Так, зазначеним Актом встановлено та зафіксовано наступне порушення:
№ з/п

1

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункт 2 пункту 2.3
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії № 309

щодо обов’язку ліцензіата 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

пункт 1.4 (стор. 7 Акта)
Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»
встановлено, що черга будівництва електричної станції – група електричних установок або
окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на певній території, які функціонально
пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної
енергії, що відповідно до проектної документації на будівництво є частиною об’єкта
електроенергетики. Черга будівництва електричної станції може складатися з пускових
комплексів.
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ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» у Відомостях про місця та засоби провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ», які були додані до заяви на отримання ліцензії
(вх. НКРЕКП від 09.07.2018 ЛЕ-141/18), у стовпці 2 «Назва об’єкта електроенергетики (у тому
числі черги будівництва, пускового комплексу)» зазначено: Фотоелектрична (сонячна)
електростанція (І пусковий комплекс).
ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» 19.07.2018 отримало сертифікат серії ДП № 162181970087
від 16.07.2018, виданий Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції
у Дніпропетровській області, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об’єкта
(черги, окремого пускового комплексу) «Будівництво фотоелектричної (сонячної станції
потужністю 2 МВТ на землях Обухівської селищної ради, в Дніпровському районі,
Дніпропетровської області» 1 черга проектній документації та підтверджено його готовність до
експлуатації. Дата видачі сертифіката центром надання адміністративних послуг м. Дніпро –
19.07.2018.
Перевіркою встановлено, що ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» листом від 22.02.2019 № б/н
(вх. НКРЕКП від 25.02.2019 № 3529/1-19) надало до НКРЕКП уточнені Відомості про місця та
засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ», в яких у стовпці 2 «Назва
об’єкта електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу)» зазначено:
Фотоелектрична (сонячна) електростанція (І черга).
Окрім цього, ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» листом від 22.02.2019 № б/н надало до
НКРЕКП копію сертифікату, виданого Департаментом Державної архітектурно-будівельної
інспекції у Дніпропетровській області № 162181970087 від 16.07.2018, що засвідчує відповідність
закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) «Будівництво
фотоелектричної (сонячної станції потужністю 2 МВТ на землях Обухівської селищної ради,
в Дніпровському районі, Дніпропетровської області» 1 черга проектній документації та
підтверджено його готовність до експлуатації (дата реєстрації в центрі надання адміністративних
послуг м. Дніпро 19.07.2018), тобто ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» повідомило НКРЕКП про
зміну даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії з порушенням встановленого терміну, а саме на 185 днів.
Відповідно до пояснень до Акта планової перевірки, наданих Ліцензіатом до НКРЕКП
листом від20.01.2021 № 2, проєктною документацією на будівництво СЕС було визначено, що
об’єкт електроенергетики – фотоелектрична (сонячна) станція потужністю 2 МВт, яка
розміщена на землях Обухівської селищної ради, в Дніпровському paйонi, Дніпропетровської
області, буде побудована в два етапи.
Оскільки вся дозвільна документація була оформлена на цілісний об’єкт електроенергетики
(Фотоелектрична (сонячна) станція потужністю 2 МВт), то при поданні документів до Заяви
про отримання Ліцензії з виробництва електричної енергії (09.07.2018 року) назва об’єкта
електроенергетики була зазначена як «Фотоелектрична (сонячна) електростанція (1 пусковий
комплекс)». 19.07.2018 року Товариством було отримано сертифікат cepiї ДП № 162181970087
від 16.07.2018 року, в якому зазначено, що назва об’єкта електроенергетики є «Фотоелектрична
(сонячна) електростанція (1 черга)».
Проаналізувавши висновки Акта планової перевірки від 15 січня 2021 року № 17,
ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» не заперечує, що порушило вимоги підпункту 2 пункту 2.3 глави 2
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309, щодо обов’язку ліцензіата
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.
ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» у подальшому при здійсненні ліцензованої діяльності
з виробництва електричної енергії зобов’язується дотримуватися вимог законодавства у сфepi
енергетики та Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
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З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАНТАЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41123215) щодо недопущення надалі порушень 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
застереження
щодо
недопущення
надалі
ТОВ
«АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» порушень
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 лютого 2021 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки
від 15 січня 2021 року № 17, 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» та посвідчення
на перевірку від 24 грудня 2020 року № 758, установлено, що ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ
41123215) порушило підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309, щодо обов’язку ліцензіата
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.
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:
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Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАНТАЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41123215) щодо недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

