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Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон
про НКРЕКП) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) здійснює державний
контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність,
зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідній сфері та ліцензійних
умов шляхом проведення, зокрема, позапланових виїзних перевірок.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
Відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП
підставою для проведення позапланової перевірки є перевірка достовірності наданих
Регулятору даних у звітності або в інших документах.
До НКРЕКП надійшло звернення Головного управління контррозвідувального
захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України
(далі – ГУ СБ України) від 18.05.2020 № 8/2/3-3213 (вх. НКРЕКП від 18.05.2020
№ 10618/1-20) щодо можливого завдання шкоди інтересам держави при проваджені
ліцензійної діяльності з розподілу електричної енергії ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
22800735) (далі – ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», Товариство), що створює
передумови до зниження темпів розвитку регіону, а також держави в цілому, та може
свідчити про зловживання монопольним становищем.
У листі ГУ СБ України зазначено, що Товариством укладено договори про
нестандартне приєднання до електричних мереж з ТОВ «ЕНЕРГО ІМПУЛЬС
УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41663246) від 29.11.2019 № 1238-03/18-19 та з
ТОВ «ГРІНТЕКО СОЛАР» (код ЄДРПОУ 42015318) від 03.12.2019 № 1316-03/18-19.
На виконання пункту 4.1.29 Кодексу систем розподілу, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), з метою включення вимог
оператора системи передачі (приєднання Користувача потужністю вище 20 МВт)
Товариство листами від 27.03.2020 та від 13.12.2019 направило до НЕК
«УКРЕНЕРГО» проекти технічних умов щодо приєднання електроустановок
сонячних електростанцій ТОВ «ЕНЕРГО ІМПУЛЬС УКРАЇНА» встановленою
потужністю 75,425 МВт та ТОВ «ГРІНТЕКО СОЛАР» встановленою потужністю
50 МВт, відповідно.
Листом від 10.04.2020 НЕК «УКРЕНЕРГО» надало Товариству пропозиції
щодо коригування технічних умов ТОВ «ЕНЕРГО ІМПУЛЬС УКРАЇНА». Станом на
29.04.2020 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» до НЕК «УКРЕНЕРГО» скоригований
проект технічних умов не надавало.
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Крім того, розглянувши технічні умови ТОВ «ГРІНТЕКО СОЛАР»,
НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 08.01.2020 поінформувало Товариство про
необхідність розроблення, відповідно до пункту 4.3.6 КСР, техніко-економічного
обгрунтування вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання
до електричних мереж оператора системи розподілу або оператора системи передачі.
Вказане свідчить про укладення договорів нестандартного приєднання до
електричних мереж Товариства з ТОВ «ЕНЕРГО ІМПУЛЬС УКРАЇНА» та
ТОВ «ГРІНТЕКО СОЛАР» з порушенням законодавчо встановленого порядку, що
може призвести до дестабілізації роботи Обєʼднаної енергосистеми України.
З огляду на викладене, інформація, зазначена у листі ГУ СБУ України може
свідчити про порушення ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» вимог Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу
електричної енергії), та недотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:
підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки
замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті
21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання
замовником вимог Кодексу систем розподілу;
підпункту 4 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці
критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної
інфраструктури, передбачених законодавством;
підпункту 4.1.29 пункту 4.1 КСР щодо забезпечення підготовки технічних
умов, у тому числі включення вимог ОСП у разі приєднання Користувача
потужністю вище 20 МВт;
підпункту 4.3.6 пункту 4.3 КСР щодо здійснення приєднання генеруючих
потужностей вище 20 МВт на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має
визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП;
підпункту 4.5.6 пункту 4.5 КСР, яким визначено що технічні умови на
нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про
нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 20 робочих днів від дня
реєстрації заяви про приєднання у разі необхідності погодження технічних умов з
ОСП.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код
ЄДРПОУ 22800735) в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою
для здійснення цього заходу дотримання, а саме дотримання вимог підпункту 26
пункту 2.2, підпункту 4 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП
від 27.12.2017 № 1470, та підпункту 4.1.29 пункту 4.2, підпункту 4.3.6 пункту 4.3 та
підпункту 4.5.6 пункту 4.5 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
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 проведення позапланової виїзної
перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 19 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:
Провести позапланову виїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
22800735) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року
№ 1470, та вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, у частині питань, необхідність перевірки яких стала
підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

