Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

«____» ____________ 2019 р.
Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про анулювання ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії»
Комісією з перевірки НКРЕКП відповідно до Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності», Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», на підставі постанови НКРЕКП від 06
серпня 2019 року № 1656 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПП «ГАРАНТ
ЕНЕРГО М» Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та Ліцензійних умов
з розподілу електричної енергії», з урахуванням листа Державної регуляторної служби
України від 23 липня 2019 року № 5871/0/20-19, посвідчень на проведення позапланової
виїзної перевірки від 16 серпня 2019 року № 323 та від 16 серпня 2019 року № 325 було
проведено позапланову перевірку дотримання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (код ЄДРПОУ 34795648) 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 період діяльності з 10 жовтня 2018 року по 24 липня 2019 року,
за результатами якої складено Акт від 04 вересня 2019 року № 306, який розміщено на
офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (далі – ПП «ГАРАНТ
ЕНЕРГО М», Ліцензіат, Підприємство,) не надавало до НКРЕКП письмових пояснень
та/або заперечень щодо виявлених та зафіксованих Актом планової перевірки від 04 вересня
2019 року № 306 порушень.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення

щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та
підпункту 3 пункту 2.4
Ліцензійних умов з виробництва здійснювати комерційний облік електричної енергії з
використанням даних, отриманих з автоматизованих
електричної енергії
систем комерційного обліку електричної енергії,
відповідно до вимог Інструкції про порядок
комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до
Договору між членами Оптового ринку електроенергії)
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щодо обов’язку ліцензіата подавати державному
підпункту 12 пункту 2.3
підприємству,
що
здійснює
централізоване
Ліцензійних умов з виробництва
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління,
електричної енергії
звіти та інформацію, передбачені нормативноправовими
актами
та
нормативно-технічними
документами
(стор. 3 -5 Акта)
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на
підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної
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енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 09 жовтня 2018 року № 1197, у межах
місць провадження господарської діяльності.
Об’єкти електроенергетики ТЕЦ НОВИЙ РОЗДІЛ ТА НОВОЯВОРІВСЬКА ТЕЦ
перебувають у користуванні ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» відповідно до договору управління
майном (активами) від 24 вересня 2018 року з Національним агентством України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(далі – Національне агентство) (Установником управління) щодо передачі в управління
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (Управитель) єдиного майнового комплексу ТЗОВ «НВП «ЕНЕРГІЯНОВОЯВОРІВСЬК» та договору управління майном (активами) від 24 вересня 2018 року
з Національним агентством щодо передачі в управління єдиного майнового комплексу
ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ», а також Актів приймання-передачі об’єктів нерухомого
майна від 05 жовтня 2018 року (майна, належного ТЗОВ «НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК»
та ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ», як єдині майнові комплекси).
Під час проведення перевірки було встановлено, що продаж виробленої Ліцензіатом
електричної енергії до ДП «ЕНЕРГОРИНОК» Підприємство здійснювало по ТЕЦ НОВИЙ
РОЗДІЛ в період з 27 лютого по 05 квітня 2019 року, а по НОВОЯВОРІВСЬКІЙ ТЕЦ в період
з 22 грудня 2018 року по 09 квітня 2019 року.
На запит комісії з перевірки щодо надання документів, що регламентують оперативнотехнологічні відносини ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» із ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та/або
оператором системи розподілу, а саме: акта вводу в промислову експлуатацію автоматичної
системи комерційного обліку електричної енергії (далі – АСКОЕ) на генеруючих об’єктах
Підприємства; інформацію про функціонування АСКОЕ (реєстрація у Головного оператора
оптового ринка електричної енергії) та використання АСКОЕ при розрахунках з
ДП «Енергоринок»; інформацію щодо сертифікації (атестації, повірки) АСКОЕ Товариства;
наказ/порядок про метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки, які використовуються в
системі АСКОЕ та його виконання; свідоцтва про метрологічну атестацію АСКОЕ Підприємства;
свідоцтва про внесення АСКОЕ Товариства до Реєстру автоматизованих систем комерційного
обліку Оптового ринку електричної енергії; інформацію про сертифікацію профілей АСКОЕ
Підприємства, ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» повідомило, що при передачі цілісного майнового
комплексу ТЕЦ НОВИЙ РОЗДІЛ проєктна, виконавча та технічна документація стосовно
встановленого на ТЕЦ обладнання та програмного забезпечення (у т.ч. АСКОЕ) не була передана
Підприємству, а щодо документації та інформації по НОВОЯВОРІВСЬКІЙ ТЕЦ зазначило, що
21 травня 2019 року працівником ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» було виявлено факт зникнення
з робочого місця по вулиці Пасічника, 1 в місті Новояворівськ (адміністративна будівля) 2-х
мішків документації Підприємства, про що працівником було повідомлено правоохоронні органи,
шляхом подання заяви від 22 травня 2019 року до Яворівського ВПГУНП у Львівській області
(реєстраційний номер № 4597 від 22 травня 2019 року).
Відповідно до пояснень Ліцензіата, облік відпущеної в мережу електричної енергії
по НОВОЯВОРІВСЬКІЙ ТЕЦ здійснювався засобами обліку встановленими на ПС «Яворів
330 кВ» ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», дані з яких в свою чергу передавались до системи АСКОЕ
ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК». Система АСКОЕ НОВОЯВОРІВСЬКОЇ ТЕЦ до 15 травня
2019 року знаходилась в оперативному користуванні Ліцензіата, зокрема працівники
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» мали доступ до програмного забезпечення та здійснювали збір даних,
щодобове формування макетів та передачу даних до ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та Державного
підприємства «ЕНЕРГОРИНОК» (далі – ДП «ЕНЕРГОРИНОК»).
Зважаючи на відсутність доступу до програмного забезпечення та серверів АСКОЕ,
починаючи з 15 травня 2019 року Ліцензіат не здійснює передачу даних до ДП «НЕК
«УКРЕНЕРГО» та ДП «ЕНЕРГОРИНОК».
Під час перевірки, зважаючи на відсутність доступу до програмного забезпечення та
серверів АСКОЕ, комісія з перевірки не мала можливості здійснити перевірку правильності та
повноти даних наданих Ліцензіатом до ДП «ЕНЕРГОРИНОК».
На ТЕЦ НОВИЙ РОЗДІЛ облаштована локальна АСКОЕ, яка здійснює збір інформації
про споживання електричної енергії як з комерційних лічильників так із лічильників власних
потреб, а також формує різноманітні баланси надходження (в тому числі і виробітку) та відпуску
електричної енергії з шин ТЕЦ. Дана АСКОЕ на даний час працює належним чином і дозволяє
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формувати повноцінні звіти, які в своїй роботі використовує оперативний і черговий персонал
ТЕЦ НОВИЙ РОЗДІЛ.
Разом з цим до 01 січня 2019 року АСКОЕ ТЕЦ була складовою частиною загальної
системи АСКОЕ ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ», яка охоплювала весь периметр
надходження-відпуску електричної енергії (діяльність з виробництва та розподілу електричної
енергії), та не мало окремого каналу передачі даних до ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»
та ДП «ЕНЕРГОРИНОК».
За поясненнями Ліцензіата, сервер АСКОЕ та відповідне програмне забезпечення
не передано від ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» до ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М».
Зважаючи на відсутність доступу до програмного забезпечення та серверів АСКОЕ комісія
з перевірки не мала можливості здійснити перевірку фактів передачі даних із
застосуванням системи АСКОЕ по ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ДП «ЕНЕРГОРИНОК»
протягом жовтня-грудня 2018 року.
Таким чином, відсутність обладнання та програмного забезпечення АСКОЕ
у ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» свідчить про порушення Ліцензіатом вимог
підпункту 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та
підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
щодо обов’язку ліцензіата здійснювати господарську
пункту 2.2
Ліцензійних умов з виробництва діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до
Закону України «Про комбіноване виробництво теплової
електричної енергії
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 пункту 2 частини четвертої
статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»
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щодо обов’язку виробників електричної енергії укладати
договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на
ринку електричної енергії, та виконувати умови цих
договорів
щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є
підпункту 16 пункту 2.3
Ліцензійних умов з виробництва обов’язковими для здійснення діяльності на ринку
електричної енергії відповідно до закону, та виконувати
електричної енергії
умови цих договорів;
(стор. 6 Акта)
Під час проведення перевірки Ліцензіатом надано копії наступних документів щодо
виробітку та продажу електричної енергії НОВОЯВОРІВСЬКОЮ ТЕЦ:
- Акти про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»;
- Баланс електроенергії по НОВОЯВОРІВСЬКІЙ ТЕЦ, яка знаходиться в управлінні
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» за грудень 2018 року, січень-червень 2019 року. Зазначені акти
складені та підписані представниками ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» та відділу адміністрування
комерційного обліку та розрахунків електричної енергії Західного регіону ДП «НЕК
«УКРЕНЕРГО;
- Акти купівлі-продажу електроенергії між ДП «ЕНЕРГОРИНОК» та виробником
електроенергії ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (НОВОЯВОРІВСЬКА ТЕЦ) відповідно до договору
від 21 грудня 2018 року № 15934/01 – за грудень 2018 року, січень-квітень 2019 року. Слід
зазначити, що акти купівлі-продажу електроенергії за січень-березень 2019 року підписані обома
сторона, а акти купівлі-продажу електроенергії за грудень 2018 року та квітень 2019 року
підписано лише представником ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М».
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Разом з тим, Ліцензіатом не надано комісії з перевірки договір купівлі-продажу
електричної енергії, укладений ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» із ДП «ЕНЕРГОРИНОК»
з метою продажу електричної енергії, виробленої ТЕЦ НОВИЙ РОЗДІЛ та
НОВОЯВОРІВСЬКОЮ ТЕЦ.
Зазначене свідчить про порушення ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» вимог пункту 2.2
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та підпункту 16 пункту 2.3 Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії.
Також Підприємством не надано комісії з перевірки інформацію щодо укладення
Ліцензіатом на момент проведення перевірки договорів для забезпечення роботи на новому ринку
електричної енергії.

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
підпункту 9 пункту 2.3
документи,
інформацію та звітність, необхідні для
Ліцензійних умов з виробництва
виконання
НКРЕКП
своїх повноважень, в обсягах та у
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електричної енергії
строки, встановлені НКРЕКП
(стор. 6 -7 Акта)
Ліцензіатом не надано комісії з перевірки договір купівлі-продажу електричної енергії
укладений ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» із ДП «ЕНЕРГОРИНОК» з метою продажу електричної
енергії виробленої ТЕЦ НОВИЙ РОЗДІЛ та НОВОЯВОРІВСЬКОЮ ТЕЦ.
Також Підприємством не надано комісії з перевірки інформацію щодо укладення
Ліцензіатом на момент проведення перевірки договорів для забезпечення роботи на новому
ринку електричної енергії.
Комісією з перевірки встановлено, що ТЕЦ НОВИЙ РОЗДІЛ згідно із даними оперативного
журналу, журналів вхідних та вихідних телефонограм, здійснювала діяльність з виробництва
електричної енергії в період з 27 лютого по 04 квітня 2019 року. При цьому підтверджуючих
документів щодо продажу до ДП «ЕНЕРГОРИНОК» виробленої електричної енергії Ліцензіатом
не надано.
З урахуванням зазначеного вище, ненадання Ліцензіатом інформації на запит комісії з
перевірки від 21 серпня 2019 року № 42/498-19, а саме: на пункт 2 запиту щодо надання
документу, що регламентує оперативно-технологічні відносини ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» із
державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативнотехнологічне) управління, оператором системи передачі та/або розподілу, пункт 5 щодо надання
документального підтвердження надання Підприємством державному підприємству, що здійснює
централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звітів та інформації,
зокрема у формі електронних макетів щодо погодинних обсягів виробництва електричної енергії,
пункт 6 запиту щодо надання інформації про дії здійснені ліцензіатом на виконання вимог пункту
2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії», зокрема щодо
укладених на момент проведення перевірки договорів для забезпечення роботи на новому ринку
електричної енергії та пунктів 8-14 запиту щодо впровадження та функціонування АСКОЕ
свідчить про порушення ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» вимог підпункту 9 пункту 2.3
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

З огляду на зазначене пропонється прийняти постанову, якою:
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» та частин першої, другої та третьої статті 77
Закону України «Про ринок електричної енергії» анулювати ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (код ЄДРПОУ 34795648) ліцензію на право
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провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видану
відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 жовтня 2018 року № 1197.

Голова Комісії з перевірки
Управління НКРЕКП у м. Києві
Київській області

Ю. Покальчук

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
анулювання
ліцензії
з
виробництва електричної енергії,
виданої ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 13 вересня 2019 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
перевірки від 04 вересня 2019 року № 306, проведеної на підставі постанови
НКРЕКП від 06 серпня 2019 року № 1656 «Про проведення позапланової виїзної
перевірки ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»,
з урахуванням листа Державної регуляторної служби України від 23 липня
2019 року № 5871/0/20-19, посвідчень на проведення позапланової виїзної
перевірки від 16 серпня 2019 року № 323 та від 16 серпня 2019 року № 325,
установлено, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(код ЄДРПОУ 34795648) порушило 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), а саме:
пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва
електричної енергії відповідно до Закону України «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 пункту 2
частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»
щодо обов’язку виробників електричної енергії укладати договори,
які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та
виконувати умови цих договорів;
підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
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щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію
та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах
та у строки, встановлені НКРЕКП;
підпункт 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата подавати державному підприємству, що
здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління,
звіти та інформацію, передбачені нормативно-правовими актами та нормативнотехнічними документами;
підпункт 16 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для
здійснення діяльності на ринку електричної енергії відповідно до закону, та
виконувати умови цих договорів;
підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік
електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих
систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції
про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору
між членами Оптового ринку електроенергії).
Відповідно до частин першої, другої та третьої статті 77 Закону України
«Про ринок електричної енергії» та статей 17 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:
Анулювати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(код ЄДРПОУ 34795648) ліцензію на право провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії, видану відповідно до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 09 жовтня 2018 року № 1197.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

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

«___» _____________ 20__ року

_________________

