УТОЧНЕНО

Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області
«____» ____________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу
на ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖІ» за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії»
Комісією з перевірки НКРЕКП, на підставі постанови НКРЕКП від 23 квітня 2020 року
№ 880 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії деякими
ліцензіатами» та посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки від 24 квітня
2020 року № 147 було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДИМА ЕНЕРДЖІ» (код
ЄДРПОУ 41377761) (далі – ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖІ») 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), а саме підпункту 28 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата виконувати
команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі,
правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, за період діяльності з 01 квітня 2020 року по 15 квітня 2020 року,
за результатами якої складено Акт від 30 квітня 2020 року № 113, який розміщено на
офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової виїздної перевірки встановлено та зафіксовано
наступне:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата виконувати команди
підпункт 28 пункту 2.2
та
вказівки оператора системи передачі відповідно
Ліцензійних умов з виробництва
до кодексу системи передачі, правил ринку та
1
електричної енергії
інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії
Відповідно до підпункту 1 частини другої статті 33 Закону ОСП має право надавати
відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та стандартів операційної безпеки
суб’єктам господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України,
обов’язкові для виконання оперативні команди та розпорядження.
Згідно з вимогами статті 44 Закону України «Про ринок електричної енергії», усі
оперативні команди і розпорядження оператора системи передачі підлягають беззаперечному
виконанню всіма суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до
ОЕС України.
При цьому, згідно з вимогами підпункту 2.23 пункту 2 розділу V Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та
енергетики 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості 13.02.2012 № 91), розпорядження працівників вищого рівня оперативного
керування повинні виконуватись негайно і точно. Оперативні працівники, віддавши чи
отримавши зазначені розпорядження, повинні записати його в оперативний журнал.
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До НКРЕКП надійшли звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ДАЛІ – НЕК «УКРЕНЕРГО») від
14 квітня 2020 року № 01/13757 (вх. НКРЕКП від 14 квітня 2020 року № 8427/1-20) (додається) та від
16 квітня 2020 року № 01/14051 (вх. НКРЕКП від 16 квітня 2020 року № 8579/1-20) (додається) щодо
випадків порушення деякими виробниками електричної енергії з використанням альтернативних
джерел своїх обов’язків в частині виконання команд, що віддаються диспетчером НЕК
«УКРЕНЕРГО» для забезпечення операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України,
в тому числі ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ», що мали місце 12 квітня 2020 року.
Так, Комісією з перевірки в ході проведення позапланової виїзної перевірки встановлено
невиконання ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ», команди диспетчерів Кривоозерської філії
АТ «Миколаївобленерго» 12 квітня 2020 року, що також підтверджується аналізом наданого
Ліцензіатом витягу з системи АСКОЕ щодо фактичних обсягів виробництва електричної енергії
(за 12 квітня 2020 року в цілому за добу з інтервалом відображення даних кожну годину) який
засвідчив відсутність зменшення виробітку та відпуску електричної енергії після надходження
диспетчерської команди для операційної безпеки ОЕС України, а саме: 12 квітня 2020 року.
«з 08:00 до 09:00» –3,734 МВт·год,
«з 09:00 до 10:00» – 6,060 МВт·год,
«з 10:00 до 11:00» – 7,841 МВт·год,
«з 11:00 до 12:00» – 8,063 МВт·год,
«з 12:00 до 13:00» – 8,840 МВт·год.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих листом від 07.05.2020 № 55/05, 12.04.2020
головному енергетику ФЕС «Кодима» із перерахованих у Положенні про оперативно-технологічні
взаємовідносини між оперативним персоналом АТ «Миколаївобленерго» та ТОВ «КОДИМА
ЕНЕРДЖИ номерів телефонів (лінії оповіщення АТ «Миколаївобленерго» та його філій) дзвінків
не надходило. Разом з тим, отриманими від АТ «Миколаївобленерго», на запит НКРЕКП,
аудіозаписами оперативних переговорів підтверджується відмова енергетика ФЕС «Кодима
Енерджі» від виконання команди на зменшення генерації ФЕС, у зв'язку з відмовою від виконання
зазначеної команди власником ФЕС «Кодима Енерджі».
щодо обов’язку ліцензіата не передавати ліцензію,
підпункт 8 пункту 2.2
отриману
для провадження діяльності з виробництва
2 Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії, або будь-які права та обов’язки
електричної енергії
ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам
ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії
із використанням альтернативних джерел енергії (сонячного випромінювання), а саме
фотогальванічної електростанції (далі – ФЕС «КОДИМА») встановленою потужністю
11,67936 МВТ, яка розташована на території Миколаївської область, Кривоозерського
району, смт Криве Озеро.
Перевіркою встановлено, що відповідно до укладеного з ТОВ «РОДИНА О ЕНД М»
договору на виконання робіт експлуатаційного та технічного обслуговування ФЕС
ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ» від 01 серпня 2019 року № 190601/КОД, ТОВ «РОДИНА О ЕНД М»
виконує роботи з експлуатаційного та технічного обслуговування ФЕС, зокрема дистанційного
контролю та операційного управління ФЕС «КОДИМА», що включає в себе ручне та/або
автоматичне втручання в управляючі елементи ФЕС та контроль функціонування ФЕС;
керування ФЕС з метою забезпечення вироблення ФЕС електричної енергії відповідно до
Гарантії виробітку.
Розділом 11 «Порядок передачі ФЕС» вищезазначеного договору передбачено, зокрема:
за 1 (один) день до початку виконання ТОВ «РОДИНА О ЕНД М», сторони зобов’язуються
скласти Акт приймання-передачі ФЕС, за яким ТОВ «КАДИМА ЕНЕРДЖИ» передає,
а ТОВ «РОДИНА О ЕНД М», приймає ФЕС. Зазначений акт повинен містити дату складання,
посилання на цей Договір, опис майна, яке передається, його стан (недоліки, подряпини,
ушкодження тощо) та підписи осіб на акті. ФЕС вважається переданою до технічного
обслуговування відповідно умов цього Договору з моменту підписання сторонами Акту.
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Під час перевірки зазначений Акт приймання-передачі ФЕС Товариством не надано.
Разом з тим, з урахуванням службових записок Юридичного департаменту від 07.05.2020
№ 30/15-20 та Управління ліцензування від 05.05.2020 № 73/21.1-20, Департамент ліцензійного
контролю зазначає, що оскільки згідно договору на виконання експлуатаційного та технічного
обслуговування ФЕС від 01.08.2019 № 190601/КОД засоби провадження господарської діяльності
ФЕС не передаються у власність, користування, господарське відання, концесію, лізинг третім
особам, та не передбачено передачу прав та обовязків Ліцензіата, порушення підпункту 8 пункту
2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії відсутнє.

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 «КОДИМА ЕНЕРДЖІ»
(код ЄДРПОУ 41377761) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії.
2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДИМА
ЕНЕРДЖІ» неухильно дотримуватися вимог Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії, у тому числі підпункту 28 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата виконувати команди
та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил
ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та відповідно до вимог частини шостої статті 44 розділу V Закону
України «Про ринок електричної енергії» забезпечити:
1) організацію доступу до програмного забезпечення «Система керування
обмеженнями генерації ВДЕ» відповідно до вимог, розміщених на сайті ОСП;
2) використання програмного забезпечення «Система керування обмеженнями
генерації ВДЕ» з метою оперативного отримання команд диспетчера ОСП на зміну
поточного навантаження електричної станції.

Голова Комісії з перевірки

Н. Рєзнік

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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УТОЧНЕНО
ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
№ _______________

___________________
Київ

Про накладення штрафу на
ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖІ» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 27 травня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 30 квітня 2020 року № 113, проведеної відповідно
до постанови НКРЕКП від 23 квітня 2020 року № 880 «Про проведення
позапланових виїзних перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії деякими
ліцензіатами» та посвідчення на перевірку від 24 квітня 2020 року № 147,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОДИМА ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41377761) порушило підпункт 28
пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
27 березня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва
електричної енергії), щодо обов’язку ліцензіата виконувати команди та вказівки
оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил
ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії.
Відповідно до статей 17, 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» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
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1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень
на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДИМА
ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41377761) за порушення підпункту 28 пункту 2.2
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата
виконувати команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до
кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування ринку електричної енергії.
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. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОДИМА ЕНЕРДЖІ» неухильно дотримуватися вимог Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії, у тому числі підпункту 28 пункту 2.2 щодо
обов’язку ліцензіата виконувати команди та вказівки оператора системи
передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії, та відповідно до вимог частини шостої статті 44 розділу V Закону
України «Про ринок електричної енергії» забезпечити:
1) організацію доступу до програмного забезпечення «Система керування
обмеженнями генерації ВДЕ» відповідно до вимог, розміщених на сайті ОСП;
2) використання програмного забезпечення «Система керування
обмеженнями генерації ВДЕ» з метою оперативного отримання команд
диспетчера ОСП на зміну поточного навантаження електричної станції.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

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

«___» _____________ 20__ року

_______________

Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області
«____» ____________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу
на ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖІ» за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії»
Комісією з перевірки НКРЕКП, на підставі постанови НКРЕКП від 23 квітня 2020 року
№ 880 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії деякими
ліцензіатами» та посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки від 24 квітня
2020 року № 147 було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДИМА ЕНЕРДЖІ» (код
ЄДРПОУ 41377761) (далі – ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖІ») 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), а саме підпункту 28 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата виконувати
команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі,
правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, за період діяльності з 01 квітня 2020 року по 15 квітня 2020 року,
за результатами якої складено Акт від 30 квітня 2020 року № 113, який розміщено на
офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової виїздної перевірки встановлено та зафіксовано
наступне:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата виконувати команди
підпункт 28 пункту 2.2
Ліцензійних умов з виробництва та вказівки оператора системи передачі відповідно
до кодексу системи передачі, правил ринку та
1
електричної енергії
інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії
Відповідно до підпункту 1 частини другої статті 33 Закону ОСП має право надавати
відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та стандартів операційної безпеки
суб’єктам господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України,
обов’язкові для виконання оперативні команди та розпорядження.
Згідно з вимогами статті 44 Закону України «Про ринок електричної енергії», усі
оперативні команди і розпорядження оператора системи передачі підлягають беззаперечному
виконанню всіма суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до
ОЕС України.
При цьому, згідно з вимогами підпункту 2.23 пункту 2 розділу V Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та
енергетики 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості 13.02.2012 № 91), розпорядження працівників вищого рівня оперативного
керування повинні виконуватись негайно і точно. Оперативні працівники, віддавши чи
отримавши зазначені розпорядження, повинні записати його в оперативний журнал.

До НКРЕКП надійшли звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ДАЛІ – НЕК «УКРЕНЕРГО») від
1

14 квітня 2020 року № 01/13757 (вх. НКРЕКП від 14 квітня 2020 року № 8427/1-20) (додається) та від
16 квітня 2020 року № 01/14051 (вх. НКРЕКП від 16 квітня 2020 року № 8579/1-20) (додається) щодо
випадків порушення деякими виробниками електричної енергії з використанням альтернативних
джерел своїх обов’язків в частині виконання команд, що віддаються диспетчером НЕК
«УКРЕНЕРГО» для забезпечення операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України,
в тому числі ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ», що мали місце 12 квітня 2020 року.
Так, Комісією з перевірки в ході проведення позапланової виїзної перевірки встановлено
невиконання ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ», команди диспетчерів Кривоозерської філії
АТ «Миколаївобленерго» 12 квітня 2020 року, що також підтверджується аналізом наданого
Ліцензіатом витягу з системи АСКОЕ щодо фактичних обсягів виробництва електричної енергії
(за 12 квітня 2020 року в цілому за добу з інтервалом відображення даних кожну годину) який
засвідчив відсутність зменшення виробітку та відпуску електричної енергії після надходження
диспетчерської команди для операційної безпеки ОЕС України, а саме: 12 квітня 2020 року.
«з 08:00 до 09:00» –3,734 МВт·год,
«з 09:00 до 10:00» – 6,060 МВт·год,
«з 10:00 до 11:00» – 7,841 МВт·год,
«з 11:00 до 12:00» – 8,063 МВт·год,
«з 12:00 до 13:00» – 8,840 МВт·год.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих листом від 07.05.2020 № 55/05, 12.04.2020
головному енергетику ФЕС «Кодима» із перерахованих у Положенні про оперативно-технологічні
взаємовідносини між оперативним персоналом АТ «Миколаївобленерго» та ТОВ «КОДИМА
ЕНЕРДЖИ номерів телефонів (лінії оповіщення АТ «Миколаївобленерго» та його філій) дзвінків
не надходило. Разом з тим, отриманими від АТ «Миколаївобленерго», на запит НКРЕКП,
аудіозаписами оперативних переговорів підтверджується відмова енергетика ФЕС «Кодима
Енерджі» від виконання команди на зменшення генерації ФЕС, у зв'язку з відмовою від виконання
зазначеної команди власником ФЕС «Кодима Енерджі».
щодо обов’язку ліцензіата не передавати ліцензію,
підпункт 8 пункту 2.2
отриману
для провадження діяльності з виробництва
2 Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії, або будь-які права та обов’язки
електричної енергії
ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам
ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії
із використанням альтернативних джерел енергії (сонячного випромінювання), а саме
фотогальванічної електростанції (далі – ФЕС «КОДИМА») встановленою потужністю
11,67936 МВТ, яка розташована на території Миколаївської область, Кривоозерського
району, смт Криве Озеро.
Перевіркою встановлено, що відповідно до укладеного з ТОВ «РОДИНА О ЕНД М»
договору на виконання робіт експлуатаційного та технічного обслуговування ФЕС
ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ» від 01 серпня 2019 року № 190601/КОД, ТОВ «РОДИНА О ЕНД М»
виконує роботи з експлуатаційного та технічного обслуговування ФЕС, зокрема дистанційного
контролю та операційного управління ФЕС «КОДИМА», що включає в себе ручне та/або
автоматичне втручання в управляючі елементи ФЕС та контроль функціонування ФЕС;
керування ФЕС з метою забезпечення вироблення ФЕС електричної енергії відповідно до
Гарантії виробітку.
Розділом 11 «Порядок передачі ФЕС» вищезазначеного договору передбачено, зокрема:
за 1 (один) день до початку виконання ТОВ «РОДИНА О ЕНД М», сторони зобов’язуються
скласти Акт приймання-передачі ФЕС, за яким ТОВ «КАДИМА ЕНЕРДЖИ» передає,
а ТОВ «РОДИНА О ЕНД М», приймає ФЕС. Зазначений акт повинен містити дату складання,
посилання на цей Договір, опис майна, яке передається, його стан (недоліки, подряпини,
ушкодження тощо) та підписи осіб на акті. ФЕС вважається переданою до технічного
обслуговування відповідно умов цього Договору з моменту підписання сторонами Акту.
Під час перевірки зазначений Акт приймання-передачі ФЕС Товариством не надано.
2

Разом з тим, з урахуванням службових записок Юридичного департаменту від 07.05.2020
№ 30/15-20 та Управління ліцензування від 05.05.2020 № 73/21.1-20, Департамент ліцензійного
контролю зазначає, що оскільки згідно договору на виконання експлуатаційного та технічного
обслуговування ФЕС від 01.08.2019 № 190601/КОД засоби провадження господарської діяльності
ФЕС не передаються у власність, користування, господарське відання, концесію, лізинг третім
особам, та не передбачено передачу прав та обовязків Ліцензіата, порушення підпункту 8 пункту
2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії відсутнє.

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 «КОДИМА ЕНЕРДЖІ»
(код ЄДРПОУ 41377761) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії.
2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДИМА
ЕНЕРДЖІ» неухильно дотримуватися вимог законодавства та Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії, у тому числі підпункту 28 пункту 2.2 щодо обов’язку
ліцензіата виконувати команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до
кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Голова Комісії з перевірки

Н. Рєзнік

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 накладення штрафу на
ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖІ» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 27 травня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 30 квітня 2020 року № 113, проведеної відповідно
до постанови НКРЕКП від 23 квітня 2020 року № 880 «Про проведення
позапланових виїзних перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії деякими
ліцензіатами» та посвідчення на перевірку від 24 квітня 2020 року № 147,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОДИМА ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41377761) порушило підпункт 28 пункту
2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 березня
2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії),
щодо обов’язку ліцензіата виконувати команди та вказівки оператора системи
передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії.
Відповідно до статей 17, 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» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
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1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень
на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДИМА
ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41377761) за порушення підпункту 28 пункту 2.2
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата
виконувати команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до
кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування ринку електричної енергії.
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. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОДИМА ЕНЕРДЖІ» неухильно дотримуватися вимог законодавства та
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, у тому числі підпункту 28
пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата виконувати команди та вказівки
оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил
ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

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

«___» _____________ 20__ року

_______________

