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Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення
штрафу на ПП «РОІЛ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»
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» та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 10 серпня
2021 року № 478 Відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області у період з 16.08.2021
по 20.08.2021 було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «РОІЛ» (далі – ПП «РОІЛ», Підприємство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ
30465258) вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (у редакції, що діяла з 20 жовтня
2020 року) (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:
підпункту 1 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни
даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не
пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
підпункту 4 пункту 2.2 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;
підпункту 11 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати проектування та
будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення)
генеруючих потужностей відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності та з
урахуванням положень статті 28 Закону України «Про ринок електричної енергії».
Позапланова перевірка проводилась за період діяльності Ліцензіата з 01.03.2021
по 15.08.2021, за результатом проведення якої складено Акт позапланової виїзної перевірки
від 22.08.2021 № 421, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Ліцензіат листом від 20.08.2021 № 20/08-01, що є додатком 7 до зазначеного вище Акта,
надав до НКРЕКП пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від 22.08.2021 № 421,
які опрацьовано та розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлені та зафіксовані
наступні порушення:
№
з/п

Виявлене порушення

Суть порушення

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП
про всі зміни даних, які були зазначені в
1.
документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання
таких змін
Відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
постанови НКРЕКП від 09.06.2021 № 965 «Про проведення позапланових виїзних перевірок
дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії», Комісією з проведення перевірки здійснено позапланову виїзну
підпункту 2 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії
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перевірку дотримання ПП «РОІЛ» підпунктів 1, 4 11 пункту 2.2 Ліцензійних умови
з виробництва електричної енергії.
Комісія з проведення перевірки 16.08.2021 о 09-00 годині прибула за юридичною
адресою (місцезнаходженням) ПП «РОІЛ» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро,
вул. Караваєва, буд. 30, кв. 30), яка зазначена у заяві про отримання ліцензії (вхідний
НКРЕКП № ЛЕ-177/17 від 18.08.2017), та відповідає даним, що наведені у Реєстрі суб’єктів
господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
діяльність яких регулюється НКРЕКП, станом на 10.08.2021, розміщеному на офіційному
вебсайті
НКРЕКП
(www.nerc.gov.ua)
у
розділі
«Електроенергія/Ліцензування
(адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Реєстр суб’єктів господарювання, які провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП»,
та встановила, що за зазначеною адресою знаходиться п’ятиповерховий житловий
будинок, в якому мешкає власник ПП «РОІЛ» Невська А.Ю.
Після цього, Комісія з проведення перевірки прибула 16.08.2021 об 11-00 годині
за місцезнаходженням дахової сонячної електростанції: Дніпропетровська область,
м. Дніпро, Полтавське шосе, буд. 619, яка зазначена у додатку «Місця провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії ПП «РОІЛ» до постанови
НКРЕКП від 31.08.2017 № 1072, де зустрілася з керівником та співробітниками Підприємства.
Комісією з проведення перевірки досліджено відомості, розміщені на інформаційному
ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/), в яких місцезнаходження
юридичної особи ПП «РОІЛ» зазначено: 49082, Дніпропетровська область, м. Дніпро,
Полтавське шосе, буд. 619, що також підтверджується наданими Ліцензіатом Випискою
з ЄДРПОУ від 26.12.2017 та Витягом з ЄДРПОУ станом на 29.01.2018 (№ 1003536731).
Загальні відомості про Ліцензіата
Показники
Повне найменування
ліцензіата
Юридична адреса
ліцензіата
Місцезнаходження та
територія здійснення
ліцензованої діяльності
Код згідно ЄДРПОУ
Посада, прізвище, ім'я,
по батькові керівника
Номер поточного
рахунку та назва
установи банку

Станом на 01.03.2021 та станом на
16.08.2021
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РОІЛ»
«РОІЛ»
Дніпропетровська область,
Дніпропетровська область,
м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 30, кв. 30 м. Дніпро, Полтавське шосе, буд. 619
Станом на 31.08.2017

Дніпропетровська область,
м. Дніпро, Полтавське шосе, буд.619

Дніпропетровська область, м. Дніпро,
Полтавське шосе, буд. 619

30465258

30465258

Директор Ройзін Юрій Леонідович

Директор Ройзін Юрій Леонідович

п/р 26003000134201 в ПАТ «АКБ
«КОНКОРД»
IBAN:
UA 22 307350 0000026003000134201

п/р
UA 22 307350 0000026003000134201
в ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

Таким чином, перевіркою встановлено, що фактичні дані про місцезнаходження
Ліцензіата не відповідають даним, зазначеним у Заяві про отримання ліцензії
з виробництва електричної енергії (вх. НКРЕКП від 22.05.2019 № ЛЕ-366/19) та наведеним
у Реєстрі суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики
та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, розміщеному на офіційному
вебсайті НКРЕКП станом 10.08.2021 за посиланням https://www.nerc.gov.ua/?id=16075 та
відповідають даним відомостей, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції
України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/).
Рішення від 20.12.2017 № 1 про зміну юридичної адреси Підприємства прийнято
власником ПП «РОІЛ».
Таким чином, за період з 21.12.2017 по 16.08.2021 ПП «РОІЛ» не повідомляло
НКРЕКП про зміну місцезнаходження юридичної особи, що свідчить про порушення
підпункту 2 пункту 2.2. Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
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У ході перевірки ПП «РОІЛ» повідомило НКРЕКП листом від 17.08.2021 № 17/08-01
(вх. НКРЕКП від 19.08.2021 № 16814/1-21) про зміну юридичної адреси Підприємства.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що зазначене вище порушення, яке
зафіксовано Актом перевірки, не стосується питань, які були підставою для проведення
позапланової виїзної перевірки.
щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану
діяльність виключно в межах місць провадження
господарської діяльності та із застосуванням
2.
заявлених засобів провадження господарської
діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих
Ліцензійних умов
До НКРЕКП надійшли звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО»)
від 18.05.2021 № 01/20317 та від 25.05.2021 № 01/21420 (далі – звернення НЕК
«УКРЕНЕРГО»), щодо невідповідності (перевищення) обсягів відпуску електричної енергії
виробниками з альтернативних джерел енергії (далі – ВАД), зокрема ПП «РОІЛ», понад
величину їх ліцензованої електричної потужності, які мали місце у березні та квітні 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 30.04.2021 виявлено, що в окремі години доби мали місце випадки
невідповідності (перевищення) обсягів відпуску електричної енергії ВАД понад величину
ліцензованої електричної потужності.
Відповідно до Додатку 1 до звернення НЕК «УКРЕНЕРГО» від 18.05.2021 № 01/20317
та Додатку № 1 від 25.05.2021 № 01/21420, які ґрунтуються на даних з платформи ММS,
сонячною електростанцією ПП «РОІЛ» відпущено у мережу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» обсяг електричної енергії обсяг електричної енергії, що на 362 кВт·год
за березень 2021 року та на 24 кВт год за квітень 2021 року, відповідно, перевищує
величину, яка відповідає електричній потужності СЕС Підприємства (встановлена
потужністю 70 кВт).
підпункту 4 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

Сумарне перевищення ліцензованої електричної потужності СЕС ПП «РОІЛ»
за березень 2021 року
Період

Сумарне перевищення ліцензованої
потужності за добу, кВт

16.03.2021
17.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
23.03.2021
26.03.2021
28.03.2021
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021

134
27
13
109
27
9
9
4
4
26

Разом

362

Одночасно, аналіз погодинних відхилень березень 2021 року, проведений комісією
з проведення перевірки, показав, що максимальний відпуск електричної енергії
з перевищенням відбувся 16.03.2021 у 14:00-15:00 годині, який склав 112 кВт (70 + 42), тобто
перевищення склало 42 кВт або 60 %.
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Аналіз показників за березень 2021 року, а саме: за 16.03.2021, 17.03.2021,
19.03.2021, 22.03.2021, 23.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021 підтвердив
факти перевищення погодинних обсягів відпуску електричної енергії ПП «РОІЛ» понад
встановлену ліцензовану потужність від 2 кВт до 42 кВт.
Сумарне перевищення ліцензованої електричної потужності СЕС ПП «РОІЛ»
за квітень 2021 року
Період

Сумарне перевищення ліцензованої
потужності за добу, кВт

01.04.2021
02.04.2021
05.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021
10.04.2021
11.04.2021
12.04.2021
16.04.2021
18.04.2021
19.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
24.04.2021
25.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
30.04.2021

10
8
10
3
75
45
37
34
3
13
51
54
28
72
25
70
116
127
58
35

Всього

874

Одночасно, аналіз погодинних відхилень за квітень 2021 року, проведений комісією
з проведення перевірки, показав, що максимальний відпуск електричної енергії
з перевищенням відбувся 28.04.2021 у 13:00-14:00 годині, який склав 102 кВт (70 + 32),
тобто перевищення склало 32 кВт або 45,7 %.
Аналіз показників за квітень 2021 року, а саме: за 01.04.2021, 02.04.2021, 05.04.2021,
07.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021, 10.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 16.04.2021, 18.04.2021,
19.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 25.04.2021, 28.04.2021, 29.04.2021,
30.04.2021 підтвердив факти перевищення погодинних обсягів відпуску електричної
енергії
ПП «РОІЛ»
понад
встановлену
ліцензовану
потужність
від 1 кВт до 32 кВт.
За поясненнями Ліцензіата, наданими Комісії з проведення перевірки листом
від 20.08.2021 № 08-01, що є додатком 7 до Акта позапланової перевірки, Підприємство
повідомило (мовою документа) «…ПП «РОІЛ» отримало від НЕК «УКРЕНЕРГО» листи
електронною поштою від 29 квітня 2021 року та на паперовому носії від 03 червня 2021 року
вих. № 01/22891, щодо виявлених випадків перевищення відпуску електричної енергії в окремі
часи у березні-квітні 2021 р.
У зв’язку з цим повідомленням, ПП «РОІЛ» проведена перевірка, у ході якої змін
у компоновці СЕС не виявлено, фотографії обладнання направлені по електронній пошті
НЕК «УКРЕНЕРГО», виконано перевірку налаштування та скидання параметрів СЕС
до заводських. Приміщення щитової зачинено та змонтовано відеонагляд.
Одною з причин перевищення бачимо можливе помилкове включення дизельного
генератора Kubota 30kVA, серійний номер PL2648/3, що знаходиться поряд з інверторною.
На момент огляду 30.04.2021 р. зміни схеми підключення виявлено не було, так як
електротехнічний персонал не повідомив про виконання даного підключення та виконав його
без погодження з керівництвом.
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Перевищення потужності співпадають з проведенням робіт із застосуванням
генератора відповідно до наказу по Підприємству (наказ від 26.02.2021 № 26/02-01).
З моменту отримання повідомлення про перевищення, ПП «РОІЛ» були ліквідовані
всі можливості підключення.

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 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «РОІЛ» (код ЄДРПОУ 30465258) за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного
регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОІЛ» звернутися до
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ГАРАНТОВАНИЙ
ПОКУПЕЦЬ» щодо
коригування актів купівлі-продажу електричної енергії за березень та квітень 2021 року
на величину перевищення ліцензованої електричної потужності в сторону зменшення
на 362 кВ та 874 кВ відповідно, про що у строк до 20 жовтня 2021 року повідомити
НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області з наданням належним чином
завірених копій підтвердних документів.
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
ПП «РОІЛ» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії та здійснення
заходів державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 15 вересня
2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта
позапланової виїзної перевірки від 22 серпня 2021 року № 421, проведеної
відповідно до постанови НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 965 «Про
проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» та на підставі
посвідчення на перевірку від 10 серпня 2021 року № 478, установлено, що
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «РОІЛ» (код ЄДРПОУ 30465258)
порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП
від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва
електричної енергії), а саме:
підпункт 2 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року)
щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які
були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
підпункт 4 пункту 2.2 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.
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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. 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
170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РОІЛ» (код ЄДРПОУ 30465258) за порушення підпункту 4 пункту 2.2
Ліцензійних умов 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.
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. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах
здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «РОІЛ» звернутися до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо коригування актів купівлі-продажу
електричної енергії за березень та квітень 2021 року на величину
перевищення ліцензованої електричної потужності в сторону зменшення
на 362 кВ та 874 кВ відповідно, про що у строк до 20 жовтня 2021 року
повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області
з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.
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

_______________підпис)

Департамент ліцензійного контролю
«____» ____________ 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення
штрафу на ПП «РОІЛ» за 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» та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 10 серпня
2021 року № 478 Відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області у період з 16.08.2021
по 20.08.2021 було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «РОІЛ» (далі – ПП «РОІЛ», Підприємство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ
30465258) вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (у редакції, що діяла з 20 жовтня
2020 року) (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:
підпункту 1 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни
даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не
пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
підпункту 4 пункту 2.2 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;
підпункту 11 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати проектування та
будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення)
генеруючих потужностей відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності та з
урахуванням положень статті 28 Закону України «Про ринок електричної енергії».
Позапланова перевірка проводилась за період діяльності Ліцензіата з 01.03.2021
по 15.08.2021, за результатом проведення якої складено Акт позапланової виїзної перевірки
від 22.08.2021 № 421, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Ліцензіат листом від 20.08.2021 № 20/08-01, що є додатком 7 до зазначеного вище Акта,
надав до НКРЕКП пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від 22.08.2021 № 421,
які опрацьовано та розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлені та зафіксовані
наступні порушення:
№
з/п

Виявлене порушення

Суть порушення

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП
про всі зміни даних, які були зазначені в
1.
документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання
таких змін
Відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
постанови НКРЕКП від 09.06.2021 № 965 «Про проведення позапланових виїзних перевірок
дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії», Комісією з проведення перевірки здійснено позапланову виїзну
перевірку дотримання ПП «РОІЛ» підпунктів 1, 4 11 пункту 2.2 Ліцензійних умови
з виробництва електричної енергії.
підпункту 2 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії
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Комісія з проведення перевірки 16.08.2021 о 09-00 годині прибула за юридичною
адресою (місцезнаходженням) ПП «РОІЛ» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро,
вул. Караваєва, буд. 30, кв. 30), яка зазначена у заяві про отримання ліцензії (вхідний
НКРЕКП № ЛЕ-177/17 від 18.08.2017), та відповідає даним, що наведені у Реєстрі суб’єктів
господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
діяльність яких регулюється НКРЕКП, станом на 10.08.2021, розміщеному на офіційному
вебсайті
НКРЕКП
(www.nerc.gov.ua)
у
розділі
«Електроенергія/Ліцензування
(адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Реєстр суб’єктів господарювання, які провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП»,
та встановила, що за зазначеною адресою знаходиться п’ятиповерховий житловий
будинок, в якому мешкає власник ПП «РОІЛ» Невська А.Ю.
Після цього, Комісія з проведення перевірки прибула 16.08.2021 об 11-00 годині
за місцезнаходженням дахової сонячної електростанції: Дніпропетровська область,
м. Дніпро, Полтавське шосе, буд. 619, яка зазначена у додатку «Місця провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії ПП «РОІЛ» до постанови
НКРЕКП від 31.08.2017 № 1072, де зустрілася з керівником та співробітниками Підприємства.
Комісією з проведення перевірки досліджено відомості, розміщені на інформаційному
ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/), в яких місцезнаходження
юридичної особи ПП «РОІЛ» зазначено: 49082, Дніпропетровська область, м. Дніпро,
Полтавське шосе, буд. 619, що також підтверджується наданими Ліцензіатом Випискою
з ЄДРПОУ від 26.12.2017 та Витягом з ЄДРПОУ станом на 29.01.2018 (№ 1003536731).
Загальні відомості про Ліцензіата
Показники
Повне найменування
ліцензіата
Юридична адреса
ліцензіата
Місцезнаходження та
територія здійснення
ліцензованої діяльності
Код згідно ЄДРПОУ
Посада, прізвище, ім'я,
по батькові керівника
Номер поточного
рахунку та назва
установи банку

Станом на 01.03.2021 та станом на
16.08.2021
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РОІЛ»
«РОІЛ»
Дніпропетровська область,
Дніпропетровська область,
м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 30, кв. 30 м. Дніпро, Полтавське шосе, буд. 619
Станом на 31.08.2017

Дніпропетровська область,
м. Дніпро, Полтавське шосе, буд.619

Дніпропетровська область, м. Дніпро,
Полтавське шосе, буд. 619

30465258

30465258

Директор Ройзін Юрій Леонідович

Директор Ройзін Юрій Леонідович

п/р 26003000134201 в ПАТ «АКБ
«КОНКОРД»
IBAN:
UA 22 307350 0000026003000134201

п/р
UA 22 307350 0000026003000134201
в ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

Таким чином, перевіркою встановлено, що фактичні дані про місцезнаходження
Ліцензіата не відповідають даним, зазначеним у Заяві про отримання ліцензії
з виробництва електричної енергії (вх. НКРЕКП від 22.05.2019 № ЛЕ-366/19) та наведеним
у Реєстрі суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики
та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, розміщеному на офіційному
вебсайті НКРЕКП станом 10.08.2021 за посиланням https://www.nerc.gov.ua/?id=16075 та
відповідають даним відомостей, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції
України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/).
Рішення від 20.12.2017 № 1 про зміну юридичної адреси Підприємства прийнято
власником ПП «РОІЛ».
Таким чином, за період з 21.12.2017 по 16.08.2021 ПП «РОІЛ» не повідомляло
НКРЕКП про зміну місцезнаходження юридичної особи, що свідчить про порушення
підпункту 2 пункту 2.2. Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.
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У ході перевірки ПП «РОІЛ» повідомило НКРЕКП листом від 17.08.2021 № 17/08-01
(вх. НКРЕКП від 19.08.2021 № 16814/1-21) про зміну юридичної адреси Підприємства.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що зазначене вище порушення, яке
зафіксовано Актом перевірки, не стосується питань, які були підставою для проведення
позапланової виїзної перевірки.
щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану
діяльність виключно в межах місць провадження
господарської діяльності та із застосуванням
2.
заявлених засобів провадження господарської
діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих
Ліцензійних умов
До НКРЕКП надійшли звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО»)
від 18.05.2021 № 01/20317 та від 25.05.2021 № 01/21420 (далі – звернення НЕК
«УКРЕНЕРГО»), щодо невідповідності (перевищення) обсягів відпуску електричної енергії
виробниками з альтернативних джерел енергії (далі – ВАД), зокрема ПП «РОІЛ», понад
величину їх ліцензованої електричної потужності, які мали місце у березні та квітні 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 30.04.2021 виявлено, що в окремі години доби мали місце випадки
невідповідності (перевищення) обсягів відпуску електричної енергії ВАД понад величину
ліцензованої електричної потужності.
Відповідно до Додатку 1 до звернення НЕК «УКРЕНЕРГО» від 18.05.2021 № 01/20317
та Додатку № 1 від 25.05.2021 № 01/21420, які ґрунтуються на даних з платформи ММS,
сонячною електростанцією ПП «РОІЛ» відпущено у мережу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» обсяг електричної енергії обсяг електричної енергії, що на 362 кВт·год
за березень 2021 року та на 24 кВт год за квітень 2021 року, відповідно, перевищує
величину, яка відповідає електричній потужності СЕС Підприємства (встановлена
потужністю 70 кВт).
підпункту 4 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
виробництва електричної
енергії

Сумарне перевищення ліцензованої електричної потужності СЕС ПП «РОІЛ»
за березень 2021 року
Період

Сумарне перевищення ліцензованої
потужності за добу, кВт

16.03.2021
17.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
23.03.2021
26.03.2021
28.03.2021
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021

134
27
13
109
27
9
9
4
4
26

Разом

362

Одночасно, аналіз погодинних відхилень березень 2021 року, проведений комісією
з проведення перевірки, показав, що максимальний відпуск електричної енергії
з перевищенням відбувся 16.03.2021 у 14:00-15:00 годині, який склав 112 кВт (70 + 42), тобто
перевищення склало 42 кВт або 60 %.
Аналіз показників за березень 2021 року, а саме: за 16.03.2021, 17.03.2021,
19.03.2021, 22.03.2021, 23.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021 підтвердив
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факти перевищення погодинних обсягів відпуску електричної енергії ПП «РОІЛ» понад
встановлену ліцензовану потужність від 2 кВт до 42 кВт.
Сумарне перевищення ліцензованої електричної потужності СЕС ПП «РОІЛ»
за квітень 2021 року
Період

Сумарне перевищення ліцензованої
потужності за добу, кВт

01.04.2021
02.04.2021
05.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
09.04.2021
10.04.2021
11.04.2021
12.04.2021
16.04.2021
18.04.2021
19.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
24.04.2021
25.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
30.04.2021

10
8
10
3
75
45
37
34
3
13
51
54
28
72
25
70
116
127
58
35

Всього

874

Одночасно, аналіз погодинних відхилень за квітень 2021 року, проведений комісією
з проведення перевірки, показав, що максимальний відпуск електричної енергії
з перевищенням відбувся 28.04.2021 у 13:00-14:00 годині, який склав 102 кВт (70 + 32),
тобто перевищення склало 32 кВт або 45,7 %.
Аналіз показників за квітень 2021 року, а саме: за 01.04.2021, 02.04.2021, 05.04.2021,
07.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021, 10.04.2021, 11.04.2021, 12.04.2021, 16.04.2021, 18.04.2021,
19.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 24.04.2021, 25.04.2021, 28.04.2021, 29.04.2021,
30.04.2021 підтвердив факти перевищення погодинних обсягів відпуску електричної
енергії
ПП «РОІЛ»
понад
встановлену
ліцензовану
потужність
від 1 кВт до 32 кВт.
За поясненнями Ліцензіата, наданими Комісії з проведення перевірки листом
від 20.08.2021 № 08-01, що є додатком 7 до Акта позапланової перевірки, Підприємство
повідомило (мовою документа) «…ПП «РОІЛ» отримало від НЕК «УКРЕНЕРГО» листи
електронною поштою від 29 квітня 2021 року та на паперовому носії від 03 червня 2021 року
вих. № 01/22891, щодо виявлених випадків перевищення відпуску електричної енергії в окремі
часи у березні-квітні 2021 р.
У зв’язку з цим повідомленням, ПП «РОІЛ» проведена перевірка, у ході якої змін
у компоновці СЕС не виявлено, фотографії обладнання направлені по електронній пошті
НЕК «УКРЕНЕРГО», виконано перевірку налаштування та скидання параметрів СЕС
до заводських. Приміщення щитової зачинено та змонтовано відеонагляд.
Одною з причин перевищення бачимо можливе помилкове включення дизельного
генератора Kubota 30kVA, серійний номер PL2648/3, що знаходиться поряд з інверторною.
На момент огляду 30.04.2021 р. зміни схеми підключення виявлено не було, так як
електротехнічний персонал не повідомив про виконання даного підключення та виконав його
без погодження з керівництвом.
Перевищення потужності співпадають з проведенням робіт із застосуванням
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генератора відповідно до наказу по Підприємству (наказ від 26.02.2021 № 26/02-01).
З моменту отримання повідомлення про перевищення, ПП «РОІЛ» були ліквідовані
всі можливості підключення.

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 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «РОІЛ» (код ЄДРПОУ 30465258) за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного
регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОІЛ» звернутися до
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ГАРАНТОВАНИЙ
ПОКУПЕЦЬ» щодо
коригування актів купівлі-продажу електричної енергії за березень та квітень 2021 року
на величину перевищення ліцензованої електричної потужності в сторону зменшення
на 362 кВ та 874 кВ відповідно, про що у строк до 20 жовтня 2021 року повідомити
НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області з наданням належним чином
завірених копій підтвердних документів.

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
ПП
«РОІЛ»
за
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 22 серпня 2021 року № 421, проведеної
відповідно до постанови НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 965 «Про
проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» та на підставі
посвідчення на перевірку від 10 серпня 2021 року № 478, установлено, що
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «РОІЛ» (код ЄДРПОУ 30465258)
порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП
від 27 грудня 2017 року № 1467 (у редакції, що діяла до 11 лютого 2021 року)
(далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:
підпункт 2 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти
НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що
додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня
настання таких змін;
підпункт 4 пункту 2.2 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
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комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

державне

ПОСТАНОВЛЯЄ:
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’ть тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РОІЛ» (код ЄДРПОУ 30465258) за порушення підпункту 4 пункту 2.2
Ліцензійних умов 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.
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. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах
здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «РОІЛ» звернутися до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо коригування актів купівлі-продажу
електричної енергії за березень та квітень 2021 року на величину
перевищення ліцензованої електричної потужності в сторону зменшення
на 362 кВ та 874 кВ відповідно, про що у строк до 20 жовтня 2021 року
повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області
з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.
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

_______________

