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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови
НКРЕКП від 27.12.2017 № 1433» («Про накладення штрафу на
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії,
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та невиконання рішення НКРЕКП»)
Відділом НКРЕКП у Одеській області, на підставі постанови НКРЕКП від 16.03.2017
№ 290 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІI кварталі 2017 року»,
було проведено планову перевірку дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
(далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії) і Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(далі - Ліцензійних умов з постачання електричної енергії) ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (65023,
місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 28-б, код ЄДРПОУ 00131713),
за результатами якої складено Акт від 25.07.2017 № 119 та прийнято постанову
від 27.12.2017 № 1433 «Про накладення штрафу на ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за
порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії та невиконання рішення НКРЕКП» (далі – Постанова № 1433).
Відповідно до підпункту 8 пункту 3 постановляючої частини Постанови № 1433
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» було зобов’язано у термін до 01 липня 2018 року:
завершити виконання (у частині освоєння)
заходів Інвестиційної програми з передачі та
постачання електричної енергії на 2016 рік, які
було профінансовано, але не освоєно на суму
12 558,44 тис. грн (без ПДВ), та після закінчення
терміну виконання протягом 15 робочих
днів письмово повідомити (з наданням належним
чином завірених копій підтвердних документів, у
тому числі актів виконаних робіт та актів вводу
в експлуатацію, систематизованих окремо по
кожному заходу) НКРЕКП та відділ НКРЕКП у
Одеській
області
щодо
освоєння
заходів
інвестиційної програми на зазначену суму.
У разі невиконання заходів Інвестиційної
програми з передачі та постачання електричної
енергії на 2016 рік на зазначену суму та/або
ненадання відповідного письмового повідомлення
у визначені терміни при найближчому перегляді
тарифів на розподіл електричної енергії та
постачання
електричної
енергії
для
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» розглянути питання
щодо вилучення суми невиконання (неосвоєння)
заходів Інвестиційної програми з передачі та

ПАТ
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
листами
від 18.06.2018 № 101/20/03-3939 (вх. НКРЕКП
від 20.06.2018 № 8866/1-18) та від 25.06.2018
№ 101/20/03-4170 (вх. НКРЕКП від 27.06.2018
№ 9476/1-18) звернулось до НКРЕКП із
проханням
щодо
продовження
терміну
виконання підпункту 8 пункту 3 постанови
НКРЕКП від 27.12.2017 № 1433, а саме
завершення виконання (в частині освоєння)
заходів Інвестиційної програми на 2016 рік, які
було профінансовано на суму 12 558,44 тис. грн
(без ПДВ), а саме:
1.
Виконання
робіт
з
реконструкції
ПЛ 110 кВ «Кіровська-Більшовик» - було
профінансовано на 14 426, 43 тис. грн (буз ПДВ),
освоєно на 6 625,30 тис. грн (без ПДВ), тобто
недоосвоєння коштів становило 7 801,13 тис. грн
(без ПДВ). Роботи з реконструкції повністю
завершені, копії актів виконаних робіт та акт
робочої комісії про прийняття в експлуатацію
ПЛ 110кВ Кіровська-Більшовик» додаються до
зазначених листів.
1

постачання електричної
зі структури тарифів.

енергії

на

2016

рік

2.
Виконання
робіт
з
реконструкції
ПЛ 110 кВ «Усатово-Центроліт» - було
профінансовано у обсязі 26 221,57 тис. грн (без
ПДВ), освоєно на 21 464,26 тис. грн (без ПДВ),
тобто недоосвоєння становило 4 757,31 тис. грн
(без ПДВ).
Відповідно
до
службової
записки
Департаменту із регулювання у сфері енергетики
від 25.06.2018 № 69/17.1.1-18, вартість
виконаних робіт по зазначеному заходу
за 2017 рік склала 2 500,06 тис. грн (без ПДВ).

Відповідно до інформації, наданої Товариством листами від 18.06.2018 № 101/20/03-3939
та від 25.06.2018 № 101/20/03-4170, для 100 % освоєння зазначених коштів залишилось
виконати заміну опори № 23, яка є спільною для ПЛ 110 кВ «Кіровська-Більшовик»,
«Центроліт-Більшовик» та «Усатово-Центроліт».
Зазначеними листами Товариство також поінформувало НКРЕКП про неодноразові
відмови ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо відключення ПЛ 330 кВ «Аджалик-Усатове 1» та
«Аджалик-Центроліт 1,2» для виконання робіт на зазначених вище ПЛ, у зв’язку з чим
Товариство не має можливості здійснити в установлений, постановою НКРЕКП
від 27.12.2017 № 1433, термін, а саме до 01.07.2018, заміну опори № 23 для повного
освоєння коштів.
З огляду на викладене, НКРЕКП листом від 27.06.2018 № 5675/14.1.1/7-18 звернулось до
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо надання пояснень стосовно відмови Товариству у
відключенні ПЛ 330 кВ «Аджалик-Усатове 1» та «Аджалик-Центроліт 1,2», а також
поінформувати щодо можливості у стислий термін здійснити зазначене відключення для
заміни опори № 23, а також щодо доцільності перенесення терміну виконання підпункту 8
пункту 3 постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1433 з 01.07.2018 на 01.09.2018.
Листом від 10.07.2018 № 01/27713 ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомило НКРЕКП, що
у своїй діяльності з проведення ремонтної програми обладнання керується затвердженим
річним планом ремонтів, який може бути уточненим при формуванні місячних планів, у
зв’язку з чим ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» відмовило 21 оперативну заявку
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», проте виходячи з важливості завершення реконструкції
ПЛ 110 кВ «Усатове-Центроліт» для підвищення надійності живлення споживачів м. Одеса,
Центролітівського та Аджалицького енерговузлів, ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» передбачає
відключення ПЛ 110 кВ «Центроліт-Більшовик» з 16.07.2018 до кінця місяця.
Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:
В абзаці першому підпункту 8 пункту 3 постановляючої частини постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 27.12.2017 № 1433 «Про накладення штрафу на ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за
порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії та невиконання рішення НКРЕКП» цифри та слова «01 липня 2018 року»
замінити цифрами та словами «01 вересня 2018 року».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
від 27 грудня 2017 року № 1433
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
ураховуючи листи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
від 18 червня 2018 року № 101/20/03-3939 (вх. НКРЕКП від 20 червня 2018 року
№ 8866/1-18) та від 25 червня 2018 року № 101/20/03-4170 (вх. НКРЕКП
від 27 червня 2018 року № 9476/1-18), Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
В абзаці першому підпункту 8 пункту 3 постановляючої частини
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 27.12.2017 № 1433 «Про накладення
штрафу на ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов
з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії та невиконання рішення НКРЕКП» цифри та слова «01 липня
2018 року» замінити цифрами та словами «01 вересня 2018 року».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

