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Сектор НКРЕКП у Житомирський області
«_____» ___________ 2020

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії»
Комісією з перевірки НКРЕКП, відповідно до Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та 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 на перевірку від 24 квітня 2020 року
№ 149 було здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІРШАНСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 38508120)
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), за результатами якої складено Акт позапланової виїзної
перевірки від 30 квітня 2020 року № 116, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в
мережі Інтернет.
Перевірка ліцензованої діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІРШАНСЬКА СЕС» (далі – Товариство, Ліцензіат, ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС») здійснювалась за
період діяльності з 01 квітня 2020 року по 15 квітня 2020 року.
ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» листом від 07.05.2020 №0705/3 надало пояснення та
обґрунтування щодо проведеної перевірки та порушень, виявлених та зафіксованих Актом
позапланової виїзної перевірки від 30 квітня 2020 року № 116.
Так, зазначеним вище Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне.
№
з/п

1.

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункт 28 пункту
2.2Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії
№ 1467

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
(стор. 3- 8 Акту 116)

Відповідно до підпунктів 7 та 8 частини 1 статті 33 Закону України «Про ринок електричної
енергії» (далі – Закон про ринок) Оператор системи передачі здійснює диспетчерське (оперативно –
технологічне) управління режимами роботи ОЕС України відповідно до цього Закону, кодексу
системи передачі та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії та забезпечує операційну безпеку ОЕС України.
Відповідно до підпункту 1 частини 2 статті 33 Закону про ринок Оператор системи передачі 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.
Слід зазначити, що згідно з вимогами статті 44 Закону про ринок, усі оперативні команди і
розпорядження оператора системи передачі підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами
господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.
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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 НЕК «УКРЕНЕРГО» (далі – ОСП) від 14.04.2020 № 01/13757
(вх. НКРЕКП від 14.04.2020 № 8427/1-20), від 14.04.2020 № 01/13840 (вх. НКРЕКП від 15.04.2020
№ 8469/1-20) та від 16.04.2020 № 01/14051 (вх. НКРЕКП від 16.04.2020 № 8579/1-20) щодо
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 (далі – ОЕС України), в
тому числі ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» (далі – Товариство, Ліцензіат), що мали місце.11.04.2020 та
12.04.2020.
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС»:
11.04.2020 не виконало команду чергового диспетчера Коростенського РЕМ
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» про зниження навантаження «ІРШАНСЬКА СЕС» до технологічного
мінімуму;
12.04.2020 не виконало команду чергового диспетчера Коростенського
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» про зниження навантаження «ІРШАНСЬКА СЕС» на 1,5 МВт.

РЕМ

Комісія з перевірки зазначає, що в оперативному журналі ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС»
відсутні записи про те, що Ліцензіатом була виконана команда диспетчера ЧД Коростенського РЕМ.
Комісія з перевірки зазначає, що невиконання ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» команди диспетчера
Коростенського РЕМ АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» щодо обмеження генерації електроенергії
підтверджується відомістю апаратного обліку сгенерованої електричної енергії «ІРШАНСЬКОЇ
СЕС» протягом 11.04.2020 та 12.04.2020, які свідчать про відсутність зменшення виробітку та
відпуску електричної енергії після надходження диспетчерських команд для операційної безпеки
ОЕС України.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих листом від 07.05.2020 №0705/3, уповноважена
особа Ліцензіата, керуючись підпунктом 3.2.7 Договору про надання послуг з диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління, повідомила диспетчера про наявність обґрунтованих
заперечень у зв’язку з тим, що команда суперечить вимогам технологічного регламенту
експлуатації обладнання електростанції, оскільки Іршанська СЕС не обладнана механізмом
дистанційного регулювання активної потужності. Крім того уповноважена особа повідомила
диспетчера про можливість обмежити видачу електричної енергії до ОЕС України не раніше ніж
за 1,5 години після одержання команди диспетчера, які необхідні для фізичного подолання відстані
між м. Житомир та Іршанською СЕС.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до записів переговорів, наданих
до НКРЕКП, між відповідальною особою за електрогосподарство Іршанської СЕС та диспетчером
Коростенського РЕМ АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» відповідальна особа повідомила, що не має
можливості обмежити відпуск електричної енергії. Дану операцію може здійснити виключно
інвестор після отримання останнім офіційного листа від АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з
поясненням підстав для здійснення обмеження генерації та терміну на який буде відбуватись
обмеження.

2.

підпункт 8 пункту 2.2
щодо обов’язку ліцензіата не передавати ліцензію,
Ліцензійних умов з виробництва отриману для провадження діяльності з виробництва
електричної енергії № 1467
електричної енергії, або будь-які права та обов’язки
ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам
(стор. 8 - 9 Акту 116)
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Перевіркою встановлено, що виробництво електричної енергії ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС»
здійснюється на власній електростанції на джерелах сонячної енергії «ІРШАНСЬКА СЕС (І та ІІ
черги), яка знаходяться в Житомирській області, Коростенський район, територія Меленівської
сільської ради (за межами населеного пункту).
Підпунктом 8 пункту 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії передбачено
обов’язок ліцензіата не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності з виробництва
електричної енергії, або будь-які права та обов’язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім
особам.
Підпунктом 9 пункту 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії передбачено
обов’язок ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості,
звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не
менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.
Відповідно до пункту 2.3 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат
повинен дотримуватися таких технологічних вимог:
2) провадити ліцензовану діяльність за наявності технічної документації на електрогенеруюче
обладнання;
3) забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними
комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших
нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії.
Комісією з перевірки встановлено, що між ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» (далі - Замовник) та
ТОВ «ТЕСЛАЕНЕРГОСЕРВІС» (далі - Виконавець) укладено Договір сервісного обслуговування
та експлуатації електростанції на відновлювальних джерелах енергії від 08.10.2019 (далі – Договір).
Відповідно до пункту 2.1 Договору «Виконавець зобов’язується відповідно до умов цього
Договору, своїми силами і засобами за завданням Замовника та за рахунок останнього здійснювати
сервісне обслуговування та експлуатацію електростанції на джерелах сонячної енергії
«ІРШАНСЬКА СЕС» (І черга), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Виконавцем
послуги».
Відповідно до умов Договору, передбачено, зокрема:
пункт 2.2 – склад та обсяги послуг, що мають бути надані за цим Договором, визначається
його умовами та умовами додатків до цього Договору (якщо такі було укладено Сторонами) та
складаються з: профілактичного обслуговування; послуги з експлуатації; корегувального
обслуговування;
пункт 4.1 - відповідно до домовленості сторін цього Договору встановлюються такі строки:
Виконавець починає здійснювати надання послуг за цим договором о 00 годин 00 хвилин 08 жовтня
2019 року.
пункт 4.3 – профілактичне обслуговування Електростанції та експлуатаційні послуги
передбачають усі послуги, роботи та діяльність, які Виконавець повинен виконати для безперебійної
роботи Електростанції:
пункт 5.2 – Замовник зобов’язаний:
підпункт 5.2.1 пункту 5.2 – передати Виконавцеві Електростанцію для надання послуг за
відповідним актом, передати дозвільну та іншу документацію, що об’єктивно необхідна виходячи зі
змісту цього Договору;
підпункт 5.2.2 пункту 5.2 – передати Виконавцеві будь які документи та відомості, що
пов’язані із під’єднанням Електростанції до електричних мереж та є підставою для її експлуатації;
підпункт 5.2.3 пункту 5.2 – передати Виконавцеві всі відомості та документи щодо інших
суб’єктів господарювання, що просто або побічно пов’язані із експлуатацією Електростанції,
надають відповідні послуги тощо, зокрема, але не обмежуючись цим, щодо охорони, технічного
аудиту та т.і.
ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» пред’явлено комісії з перевірки оригінал Акта прийманняпередачі для сервісного обслуговування Електростанції на джерелах сонячної енергії від
08.10.2019.
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Комісією з перевірки встановлено, що звітність в електронному вигляді, яка передбачена
постановами НКРЕКП (від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП
для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»; від 29 березня 2019 року
№ 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та
інструкцій щодо їх заповнення»; від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами
господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної
комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»), подається до
Сектору НКРЕКП у Житомирській області з електронного адресу Тесла Бухгалтерия
38410667te@gmail.com.
Крім того відповідно до Оперативного журналу диспетчерів Коростенського РЕМ, наданого
листом АТ «Житомиробленерго» від 23.04.2020 № ІІ-02/5608:
«12 квітня 2020 року 12:17 ЧД Коростенського РЕМ повідомлено «Тесла енерго» (мовою
оригіналу) по тел. 096-888-55-73 про команду ЧД ЦДС про зниження навантаження
«ІРШАНСЬКА СЕС» на 1,5 МВт. Команда не виконана. Відмова виконання. Повідомлено ЧД РДЦ
ЦР».
Разом з тим, з урахуванням службової записки Юридичного департаменту від 07.05.2020
№ 30/15-20 та службової записки Управління ліцензування від 06.05.2020 № 73/21.1-20,
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що оскільки згідно Договору сервісного
обслуговування та експлуатації електростанції на відновлювальних джерелах енергії від 08.10.2019
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:
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 «ІРШАНСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 38508120) за порушення Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467.
2. Зобов’язати ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» неухильно дотримуватися вимог законодавства та
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, у тому 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
обмеженнями генерації ВДЕ» відповідно до вимог, розміщених на сайті ОСП;

керування

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

Т. Поліщук

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)

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про накладення штрафу на
ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» 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 № 116, проведеної
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 на перевірку від 24 квітня 2020 року № 149,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІРШАНСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 38508120) порушило підпункт 28 пункту 2.2
глави 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 команди та вказівки оператора системи передачі
відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативноправових 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. 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 статті 77 Закону України «Про
ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять
тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІРШАНСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 38508120) 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 ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» 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, 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

Сектор НКРЕКП у Житомирський області
«_____» ___________ 2020

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії»
Комісією з перевірки НКРЕКП, відповідно до Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та 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 на перевірку від 24 квітня 2020 року
№ 149 було здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІРШАНСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 38508120)
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), за результатами якої складено Акт позапланової виїзної
перевірки від 30 квітня 2020 року № 116, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в
мережі Інтернет.
Перевірка ліцензованої діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІРШАНСЬКА СЕС» (далі – Товариство, Ліцензіат, ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС») здійснювалась за
період діяльності з 01 квітня 2020 року по 15 квітня 2020 року.
ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» листом від 07.05.2020 №0705/3 надало пояснення та
обґрунтування щодо проведеної перевірки та порушень, виявлених та зафіксованих Актом
позапланової виїзної перевірки від 30 квітня 2020 року № 116.
Так, зазначеним вище Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне.
№
з/п

1.

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункт 28 пункту
2.2Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії
№ 1467

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
(стор. 3- 8 Акту 116)

Відповідно до підпунктів 7 та 8 частини 1 статті 33 Закону України «Про ринок електричної
енергії» (далі – Закон про ринок) Оператор системи передачі здійснює диспетчерське (оперативно –
технологічне) управління режимами роботи ОЕС України відповідно до цього Закону, кодексу
системи передачі та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії та забезпечує операційну безпеку ОЕС України.
Відповідно до підпункту 1 частини 2 статті 33 Закону про ринок Оператор системи передачі 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.
Слід зазначити, що згідно з вимогами статті 44 Закону про ринок, усі оперативні команди і
розпорядження оператора системи передачі підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами
господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.
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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 НЕК «УКРЕНЕРГО» (далі – ОСП) від 14.04.2020 № 01/13757
(вх. НКРЕКП від 14.04.2020 № 8427/1-20), від 14.04.2020 № 01/13840 (вх. НКРЕКП від 15.04.2020
№ 8469/1-20) та від 16.04.2020 № 01/14051 (вх. НКРЕКП від 16.04.2020 № 8579/1-20) щодо
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 (далі – ОЕС України), в
тому числі ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» (далі – Товариство, Ліцензіат), що мали місце.11.04.2020 та
12.04.2020.
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС»:
11.04.2020 не виконало команду чергового диспетчера Коростенського РЕМ
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» про зниження навантаження «ІРШАНСЬКА СЕС» до технологічного
мінімуму;
12.04.2020 не виконало команду чергового диспетчера Коростенського
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» про зниження навантаження «ІРШАНСЬКА СЕС» на 1,5 МВт.

РЕМ

Комісія з перевірки зазначає, що в оперативному журналі ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС»
відсутні записи про те, що Ліцензіатом була виконана команда диспетчера ЧД Коростенського РЕМ.
Комісія з перевірки зазначає, що невиконання ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» команди диспетчера
Коростенського РЕМ АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» щодо обмеження генерації електроенергії
підтверджується відомістю апаратного обліку сгенерованої електричної енергії «ІРШАНСЬКОЇ
СЕС» протягом 11.04.2020 та 12.04.2020, які свідчать про відсутність зменшення виробітку та
відпуску електричної енергії після надходження диспетчерських команд для операційної безпеки
ОЕС України.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих листом від 07.05.2020 №0705/3, уповноважена
особа Ліцензіата, керуючись підпунктом 3.2.7 Договору про надання послуг з диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління, повідомила диспетчера про наявність обґрунтованих
заперечень у зв’язку з тим, що команда суперечить вимогам технологічного регламенту
експлуатації обладнання електростанції, оскільки Іршанська СЕС не обладнана механізмом
дистанційного регулювання активної потужності. Крім того уповноважена особа повідомила
диспетчера про можливість обмежити видачу електричної енергії до ОЕС України не раніше ніж
за 1,5 години після одержання команди диспетчера, які необхідні для фізичного подолання відстані
між м. Житомир та Іршанською СЕС.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до записів переговорів, наданих
до НКРЕКП, між відповідальною особою за електрогосподарство Іршанської СЕС та диспетчером
Коростенського РЕМ АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» відповідальна особа повідомила, що не має
можливості обмежити відпуск електричної енергії. Дану операцію може здійснити виключно
інвестор після отримання останнім офіційного листа від АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з
поясненням підстав для здійснення обмеження генерації та терміну на який буде відбуватись
обмеження.

2.

підпункт 8 пункту 2.2
щодо обов’язку ліцензіата не передавати ліцензію,
Ліцензійних умов з виробництва отриману для провадження діяльності з виробництва
електричної енергії № 1467
електричної енергії, або будь-які права та обов’язки
ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам
(стор. 8 - 9 Акту 116)
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Перевіркою встановлено, що виробництво електричної енергії ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС»
здійснюється на власній електростанції на джерелах сонячної енергії «ІРШАНСЬКА СЕС (І та ІІ
черги), яка знаходяться в Житомирській області, Коростенський район, територія Меленівської
сільської ради (за межами населеного пункту).
Підпунктом 8 пункту 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії передбачено
обов’язок ліцензіата не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності з виробництва
електричної енергії, або будь-які права та обов’язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім
особам.
Підпунктом 9 пункту 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії передбачено
обов’язок ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості,
звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не
менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.
Відповідно до пункту 2.3 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат
повинен дотримуватися таких технологічних вимог:
2) провадити ліцензовану діяльність за наявності технічної документації на електрогенеруюче
обладнання;
3) забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними
комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших
нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії.
Комісією з перевірки встановлено, що між ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» (далі - Замовник) та
ТОВ «ТЕСЛАЕНЕРГОСЕРВІС» (далі - Виконавець) укладено Договір сервісного обслуговування
та експлуатації електростанції на відновлювальних джерелах енергії від 08.10.2019 (далі – Договір).
Відповідно до пункту 2.1 Договору «Виконавець зобов’язується відповідно до умов цього
Договору, своїми силами і засобами за завданням Замовника та за рахунок останнього здійснювати
сервісне обслуговування та експлуатацію електростанції на джерелах сонячної енергії
«ІРШАНСЬКА СЕС» (І черга), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Виконавцем
послуги».
Відповідно до умов Договору, передбачено, зокрема:
пункт 2.2 – склад та обсяги послуг, що мають бути надані за цим Договором, визначається
його умовами та умовами додатків до цього Договору (якщо такі було укладено Сторонами) та
складаються з: профілактичного обслуговування; послуги з експлуатації; корегувального
обслуговування;
пункт 4.1 - відповідно до домовленості сторін цього Договору встановлюються такі строки:
Виконавець починає здійснювати надання послуг за цим договором о 00 годин 00 хвилин 08 жовтня
2019 року.
пункт 4.3 – профілактичне обслуговування Електростанції та експлуатаційні послуги
передбачають усі послуги, роботи та діяльність, які Виконавець повинен виконати для безперебійної
роботи Електростанції:
пункт 5.2 – Замовник зобов’язаний:
підпункт 5.2.1 пункту 5.2 – передати Виконавцеві Електростанцію для надання послуг за
відповідним актом, передати дозвільну та іншу документацію, що об’єктивно необхідна виходячи зі
змісту цього Договору;
підпункт 5.2.2 пункту 5.2 – передати Виконавцеві будь які документи та відомості, що
пов’язані із під’єднанням Електростанції до електричних мереж та є підставою для її експлуатації;
підпункт 5.2.3 пункту 5.2 – передати Виконавцеві всі відомості та документи щодо інших
суб’єктів господарювання, що просто або побічно пов’язані із експлуатацією Електростанції,
надають відповідні послуги тощо, зокрема, але не обмежуючись цим, щодо охорони, технічного
аудиту та т.і.
ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» пред’явлено комісії з перевірки оригінал Акта прийманняпередачі для сервісного обслуговування Електростанції на джерелах сонячної енергії від
08.10.2019.
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Комісією з перевірки встановлено, що звітність в електронному вигляді, яка передбачена
постановами НКРЕКП (від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП
для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»; від 29 березня 2019 року
№ 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та
інструкцій щодо їх заповнення»; від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами
господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної
комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»), подається до
Сектору НКРЕКП у Житомирській області з електронного адресу Тесла Бухгалтерия
38410667te@gmail.com.
Крім того відповідно до Оперативного журналу диспетчерів Коростенського РЕМ, наданого
листом АТ «Житомиробленерго» від 23.04.2020 № ІІ-02/5608:
«12 квітня 2020 року 12:17 ЧД Коростенського РЕМ повідомлено «Тесла енерго» (мовою
оригіналу) по тел. 096-888-55-73 про команду ЧД ЦДС про зниження навантаження
«ІРШАНСЬКА СЕС» на 1,5 МВт. Команда не виконана. Відмова виконання. Повідомлено ЧД РДЦ
ЦР».
Разом з тим, з урахуванням службової записки Юридичного департаменту від 07.05.2020
№ 30/15-20 та службової записки Управління ліцензування від 06.05.2020 № 73/21.1-20,
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що оскільки згідно Договору сервісного
обслуговування та експлуатації електростанції на відновлювальних джерелах енергії від 08.10.2019
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:
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 «ІРШАНСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 38508120) за порушення Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467.
2. Зобов’язати ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» неухильно дотримуватися вимог законодавства та
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, у тому 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

Т. Поліщук

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

2

ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про накладення штрафу на
ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» 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 № 116, проведеної
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 на перевірку від 24 квітня 2020 року № 149,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІРШАНСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 38508120) порушило підпункт 28 пункту 2.2
глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 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. 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 статті 77 Закону України «Про
ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч)
гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІРШАНСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ 38508120) 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 ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» 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

