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Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження
ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» щодо недопущення надалі порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»
Відповідно до постанови НКРЕКП від 09.06.2021 № 965 «Про проведення
позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії» НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання
ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОГАРАНТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 30279204) (далі – ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ»,
Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017
№ 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період
діяльності з 01 березня 2021 року по 18 серпня 2021 року, за результатами якої
складено Акт від 18 серпня 2021 року № 416, який розміщено на офіційному веб-сайті
НКРЕКП в мережі Інтернет.
ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» листом від 19.08.2021 № 27 надало до НКРЕКП письмові
пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від 18 серпня 2021 року № 416.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану
умов з виробництва електричної діяльність виключно в межах місць провадження
енергії
господарської діяльності та із застосуванням
заявлених засобів провадження господарської
діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих
Ліцензійних умов
До НКРЕКП надійшло звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО»)
від 18.05.2021 № 01/20317 (вх. НКРЕКП від 19.05.2020 № 10369/1-21) (далі – звернення НЕК
«УКРЕНЕРГО») щодо невідповідності (перевищення) обсягів відпуску електричної енергії
виробниками з альтернативних джерел енергії (далі – ВАД) понад величину їх ліцензованої
електричної потужності, які мали місце у березні 2021 року.
Зокрема, на підставі аналізу даних комерційного обліку по параметру - відпуск електричної
енергії ВАД, наданих операторами обліку на платформу ММS за період з 01.03.2021 по
31.03.2021 виявлено, що в окремі години доби мали місце випадки невідповідності
(перевищення) обсягів відпуску електричної енергії ВАД понад величину ліцензованої
електричної потужності.
1 підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних

Відповідно до Додатку 1 до звернення НЕК «УКРЕНЕРГО», який ґрунтується на даних з
платформи ММS, в березні місяці 2021 року протягом: 11.03.2021, 21.03.2021, 25.03.2021 у
період з 12:00 до 14:00 години фотогальванічною наземною електростанцією (далі – ФЕС) (ФЕС
1

розташована за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с/рада Селищенська, «Сонячний»
масив, буд. № 1 (земельна ділянка з кадастровим номером 0522486200:01:000:0351)
ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» відпущено у мережу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» електричну
енергію в обсязі 316,54 кВт (за Версією 2), що на 16 кВт перевищує електричну потужність
ФЕС у розмірі 300,54 кВт, зазначену як ліцензовану потужність.
В інші години діб березня 2021 року перевищення понад встановлену ліцензовану
потужність не спостерігалось.
Період, коли зафіксовано перевищення потужності,
дата/час
11.03.2021 12:00 - 13:00
21.03.2021 13:00 - 14:00
25.03.2021 12:00 - 13:00
25.03.2021 13:00 - 14:00
Всього

Величина перевищення потужності,
кВт
1
4
7
4
16

Комісією з перевірки, з урахуванням пояснень Ліцензіата, наданих в ході позапланової
перевірки встановлено, що власними силами підприємства була розроблена, закуплена та
змонтована експериментальна рухома система кріплення сонячних панелей.
В період 01.03.2021-31.03.2021 проводилось тестування встановленої рухомої системи
автоматичного регулювання кута нахилу металоконструкцій. На металоконструкціях було
встановлено: інвертор (1шт) і сонячні панелі (30шт).
За період тестування системи автоматизації (березень 2021 року) було виявлено великі
експлуатаційні витрати на обслуговування системи, виготовлення металоконструкцій,
закупівлю систем автоматизації, та іншого обладнання.
У зв’язку з проблемами, які виникли в країні з введенням карантинних обмежень, було
прийнято рішення про недоцільність виготовлення та експлуатації регульованих систем
металоконструкцій.
За час проведення тестових випробувань з 01.03.2021 по 31.03.2021 підприємством було
виявлено перевищення обсягу відпуску електричної енергії понад величину встановленої
потужності.
Після проведення тестування обладнання було демонтовано.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
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» застерегти ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОГАРАНТ»
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ
30279204) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії.
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 застереження ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ»
щодо недопущення надалі порушення
Ліцензійних
умов
з
виробництва
електричної енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 вересня 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 18 серпня 2021 року № 416, проведеної відповідно до
постанови НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 965 «Про проведення
позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії» та посвідчення на проведення
позапланової виїзної перевірки від 09 серпня 2021 року № 456, установлено,
що ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОГАРАНТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 30279204) порушено
підпункт 4 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 провадити ліцензовану діяльність виключно
в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням
заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях
про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.
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:
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Застерегти
ПІДПРИЄМСТВО
«ЕНЕРГОГАРАНТ»
У
ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ
30279204) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

