УТОЧНЕНО

Сектор НКРЕКП
у Хмельницькій області
«____» ____________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Застереження щодо недопущення
надалі ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» порушень 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 № 144 було проведено позапланову виїзну перевірку
дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ФОТУРЕ
«ГРУШКА» (код ЄДРПОУ 41034607) 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 29 квітня 2020 року № 110, який розміщено
на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ФОТУРЕ
«ГРУШКА» (далі – ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА», Ліцензіат) листом від 05.05.2020
№ 05/05 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо порушення,
виявленого та зафіксованого Актом позапланової виїзної перевірки від 29 квітня
2020 року № 110, які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано
наступне:
№ п/п

Виявлене порушення
підпункт 28 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата виконувати команди та
вказівки оператора системи передачі відповідно до
кодексу системи передачі, правил ринку та інших
1
нормативно-правових
актів,
що
регулюють
функціонування ринку електричної енергії
стор. 4-8 Акта
Відповідно до підпунктів 7 та 8 частини першої статті 33 Закону України «Про ринок
електричної енергії» (далі – Закон) 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 другої статті 33 Закону 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 положеннями статті 44 Закону, 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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Згідно із положеннями пункту 1.1. та 1.5 глави 1 розділу VІІ Кодексу системи передачі
управління режимами роботи ОЕС України з виробництва, передачі, розподілу та споживання
електричної енергії для забезпечення здатності енергосистеми задовольняти сумарний попит на
електричну енергію та потужність у кожний момент часу з дотриманням вимог енергетичної,
техногенної та екологічної безпеки здійснюється шляхом диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління (далі – диспетчерське управління).
Усі оперативні команди і розпорядження ОСП, які надаються ним при виконанні функцій з
диспетчерського управління, підлягають беззаперечному виконанню користувачами системи
передачі/розподілу.
Згідно з положеннями пункту 2.1 глави 2 розділу VІІ Кодексу системи передачі,
диспетчерське управління ОЕС України здійснюється за ієрархічною структурою з обов’язковим
оперативним підпорядкуванням нижчих рівнів управління вищим.
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.
Листами НЕК «УКРЕНЕРГО» 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) надано до НКРЕКП
інформацію про те, що, зокрема, ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» 09.04.2020 та 12.04.2020
не виконало команди диспетчера НЕК «УКРЕНЕРГО» на розвантаження.
На запит НКРЕКП (лист від 17.04.2020 № 4327/14/7-20) АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
листом від 21.04.2020 № 2020-0513-1614 (вхідний НКРЕКП від 23.04.2020 № 8962/1-20) надало
інформацію щодо невиконання суб’єктами господарювання оперативних команд по зниженню
рівня генерації електроенергії в енергосистему, у тому числі ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА», яке
відмовилось виконувати команди диспетчера ОДС по обмеженню генерації 09.04.2020 з 1329 до
1520 години на 0,6 МВт та 12.04.2020 з 1239 години на 0,6 МВт.
При проведенні позапланової виїзної перевірки комісія з перевірки отримала від Ліцензіата
та проаналізувала записи у оперативному журналі ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА».
За результатами проведеного аналізу даних оперативного журналу Товариства комісією
з перевірки було встановлено (зафіксовано на сторінках 4-8 в Акті), що оперативний персонал
ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» не виконав 09.04.2020 та 12.04.2020 розпорядження
працівників вищого рівня оперативного керування про обмеження генерації СЕС.
Згідно з поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 05.05.2020 № 05/05, Товариство
зазначає, що 09 та 12 квітня 2020 року дзвінків з номерів телефонів диспетчерів Кам’янець –
Подільського РЕМ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та ОСР щодо обмеження генерації СЕС,
які вказані в «Положенні про оперативно-технологічні відносини» (телефон (067) 368-21-06, що
указаний в пункті 1.12 «Положення про оперативно-технологічні відносини» як основний канал),
не надходило.
Крім того у своїх поясненнях Ліцензіат зазначає, що Товариству не надавались списки
осіб, які мають право вести переговори та надавати команди Товариству зі сторони Кам’янецьПодільського РЕМ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листом від 12.05.2020 № 2020-0513-1754
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» надав до НКРЕКП аудіозаписи оперативних переговорів
за 09 та 12 квітня 2020 року.
Відповідно даних аудіозапису за 09 квітня 2020 року підтверджується відмова
відповідальної особи ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» від виконання команд на зменшення
генерації СЕС без надання команди керівництвом Товариства.
Відповідно даних аудіозапису за 12.04.2020 диспетчер Кам’янець-Подільського РЕМ
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» не зміг додзвонитися до диспетчера ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ
«ГРУШКА».
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Разом з тим, на додатковий запит Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області
від 14.05.2020 № 142/30-22/33-20, АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» листом від 15.05.2020
№ 2020-0513-1806 повідомило, що списки відповідальних осіб та номери телефонів персоналу
Кам’янець-Подільського РЕМ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» надавались виробникам
електричної енергії у строки відповідно до вимог «Положення про оперативно-технологічні
відносини», але без підтверджуючих доказів.
Відповідно до додатку 1 до зазначеного листа ОСР по Кам’янець-Подільському РЕМ
зазначено наступне:
1) номер телефону, який вказаний в «Положенні про оперативно-технологічні відносини» 3-14-41, 7-31-88;
2) номер телефону, який вказаний в списках оперативного персоналу – 3-14-41, 5-12-88;
3) номер телефону, з якого надавалась команда - 5-12-88.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

1. Застерегти
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» (код ЄДРПОУ 41034607) щодо недопущення надалі порушень
ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» 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

В. Кукуруза

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

Застереження щодо недопущення
надалі
ТОВ
«ЕКО-ФОТУРЕ
«ГРУШКА» порушень 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 29 квітня 2020 року № 110, 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 № 144,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» (код ЄДРПОУ 41034607) порушило підпункт 28
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 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» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» (код ЄДРПОУ 41034607) щодо недопущення
надалі порушень ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
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2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» 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 нормативноправових 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 Хмельницькій області
«____» ____________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Застереження щодо недопущення
надалі ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» порушень 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 № 144 було проведено позапланову виїзну перевірку
дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ФОТУРЕ
«ГРУШКА» (код ЄДРПОУ 41034607) 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 29 квітня 2020 року № 110, який розміщено
на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ФОТУРЕ
«ГРУШКА» (далі – ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА», Ліцензіат) листом від 05.05.2020
№ 05/05 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо порушення,
виявленого та зафіксованого Актом позапланової виїзної перевірки від 29 квітня
2020 року № 110, які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано
наступне:
№ п/п

Виявлене порушення
підпункт 28 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата виконувати команди та
вказівки оператора системи передачі відповідно до
кодексу системи передачі, правил ринку та інших
1
нормативно-правових
актів,
що
регулюють
функціонування ринку електричної енергії
стор. 4-8 Акта
Відповідно до підпунктів 7 та 8 частини першої статті 33 Закону України «Про ринок
електричної енергії» (далі – Закон) 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 другої статті 33 Закону 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 положеннями статті 44 Закону, усі оперативні команди і
розпорядження оператора системи передачі підлягають беззаперечному виконанню всіма
суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.
Згідно із положеннями пункту 1.1. та 1.5 глави 1 розділу VІІ Кодексу системи передачі
управління режимами роботи ОЕС України з виробництва, передачі, розподілу та споживання
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електричної енергії для забезпечення здатності енергосистеми задовольняти сумарний попит на
електричну енергію та потужність у кожний момент часу з дотриманням вимог енергетичної,
техногенної та екологічної безпеки здійснюється шляхом диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління (далі – диспетчерське управління).
Усі оперативні команди і розпорядження ОСП, які надаються ним при виконанні функцій з
диспетчерського управління, підлягають беззаперечному виконанню користувачами системи
передачі/розподілу.
Згідно з положеннями пункту 2.1 глави 2 розділу VІІ Кодексу системи передачі,
диспетчерське управління ОЕС України здійснюється за ієрархічною структурою з обов’язковим
оперативним підпорядкуванням нижчих рівнів управління вищим.
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.
Листами НЕК «УКРЕНЕРГО» 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) надано до НКРЕКП
інформацію про те, що, зокрема, ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» 09.04.2020 та 12.04.2020
не виконало команди диспетчера НЕК «УКРЕНЕРГО» на розвантаження.
На запит НКРЕКП (лист від 17.04.2020 № 4327/14/7-20) АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
листом від 21.04.2020 № 2020-0513-1614 (вхідний НКРЕКП від 23.04.2020 № 8962/1-20) надало
інформацію щодо невиконання суб’єктами господарювання оперативних команд по зниженню
рівня генерації електроенергії в енергосистему, у тому числі ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА», яке
відмовилось виконувати команди диспетчера ОДС по обмеженню генерації 09.04.2020 з 1329 до
1520 години на 0,6 МВт та 12.04.2020 з 1239 години на 0,6 МВт.
При проведенні позапланової виїзної перевірки комісія з перевірки отримала від Ліцензіата
та проаналізувала записи у оперативному журналі ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА».
За результатами проведеного аналізу даних оперативного журналу Товариства комісією
з перевірки було встановлено (зафіксовано на сторінках 4-8 в Акті), що оперативний персонал
ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» не виконав 09.04.2020 та 12.04.2020 розпорядження
працівників вищого рівня оперативного керування про обмеження генерації СЕС.
Згідно з поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 05.05.2020 № 05/05, Товариство
зазначає, що 09 та 12 квітня 2020 року дзвінків з номерів телефонів диспетчерів Кам’янець –
Подільського РЕМ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та ОСР щодо обмеження генерації СЕС,
які вказані в «Положенні про оперативно-технологічні відносини» (телефон (067) 368-21-06, що
указаний в пункті 1.12 «Положення про оперативно-технологічні відносини» як основний канал),
не надходило.
Крім того у своїх поясненнях Ліцензіат зазначає, що Товариству не надавались списки
осіб, які мають право вести переговори та надавати команди Товариству зі сторони Кам’янецьПодільського РЕМ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листом від 12.05.2020 № 2020-0513-1754
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» надав до НКРЕКП аудіозаписи оперативних переговорів
за 09 та 12 квітня 2020 року.
Відповідно даних аудіозапису за 09 квітня 2020 року підтверджується відмова
відповідальної особи ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» від виконання команд на зменшення
генерації СЕС без надання команди керівництвом Товариства.
Відповідно даних аудіозапису за 12.04.2020 диспетчер Кам’янець-Подільського РЕМ
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» не зміг додзвонитися до диспетчера ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ
«ГРУШКА».
Разом з тим, на додатковий запит Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області
від 14.05.2020 № 142/30-22/33-20, АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» листом від 15.05.2020
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№ 2020-0513-1806 повідомило, що списки відповідальних осіб та номери телефонів персоналу
Кам’янець-Подільського РЕМ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» надавались виробникам
електричної енергії у строки відповідно до вимог «Положення про оперативно-технологічні
відносини», але без підтверджуючих доказів.
Відповідно до додатку 1 до зазначеного листа ОСР по Кам’янець-Подільському РЕМ
зазначено наступне:
1) номер телефону, який вказаний в «Положенні про оперативно-технологічні відносини» 3-14-41, 7-31-88;
2) номер телефону, який вказаний в списках оперативного персоналу – 3-14-41, 5-12-88;
3) номер телефону, з якого надавалась команда - 5-12-88.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОФОТУРЕ «ГРУШКА» (код ЄДРПОУ 41034607) щодо недопущення надалі порушень
ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОФОТУРЕ «ГРУШКА» неухильно дотримуватися вимог законодавства у сфері енергетики 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

В. Кукуруза

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

Застереження щодо недопущення
надалі
ТОВ
«ЕКО-ФОТУРЕ
«ГРУШКА» порушень 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 29 квітня 2020 року № 110, 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 № 144,
установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» (код ЄДРПОУ 41034607) порушило підпункт 28
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 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» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» (код ЄДРПОУ 41034607) щодо недопущення
надалі порушень ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
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2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКО-ФОТУРЕ «ГРУШКА» 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

