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Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
та невиконання рішення НКРЕКП»
Сектором НКРЕКП у Миколаївській області, на підставі постанови НКРЕКП від
15 червня 2017 року № 785 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
у ІІI 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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (54017,
місто Миколаїв, вулиця Громадянська, будинок 40, код ЄДРПОУ 23399393), за результатами
якої складено Акт від 31 липня 2017 року № 123, який розміщено на офіційному веб-сайті
НКРЕКП в мережі Інтернет.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (далі –
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) листом від 21 серпня 2017 року
№ 01/21-4789 (вх. НКРЕКП від 22 серпня 2017 року № 15704/1-17 ) надало до НКРЕКП
пояснення до виявлених Актом планової перевірки від 31 липня 2017 року № 123 порушень,
які розглянуто та розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступні порушення:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення

щодо обов’язку ліцензіата протягом 10 днів повідомити
підпункт 3.2.2 пункту 3.2
Ліцензійних умов з передачі НКРЕКП про зміни, зокрема, установчих документів, що
підлягають державній реєстрації (перереєстрації)
електричної енергії та
1
підпункт 3.2.2 пункту 3.2
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії
Комісією з перевірки виявлено внесення Товариством в 2016 році змін в установчі
документи, що підлягають державній реєстрації, а саме, до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго».
Про внесення змін до Статуту, Товариством своєчасно не було повідомлено НКРЕКП та
сектор НКРЕКП у Миколаївській області, що є порушенням ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
вимог підпунктів 3.2.2. пунктів 3.2 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії та
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, в частині обов’язку ліцензіата протягом
10 днів повідомити НКРЕКП про зміни, зокрема, установчих документів, що підлягають
державній реєстрації (перереєстрації).
Відповідно до пояснення ПАТ «Миколаївобленерго», наданого до матеріалів перевірки

листом Товариства від 21.07.2017 № 01/27-4180, Товариством, на виконання вимог пункту 3 ст. 78
Закону України «Про акціонерні товариства», щодо зобов’язання публічного акціонерного
товариства розміщувати на власному веб-сайті Статут Товариства, було розміщену 09.08.2016
нову редакцію Статуту на сайті ПАТ «Миколаївобленерго» www.energy.mk.ua у розділі
Акціонерам/Документи акціонерного товариства/Статут Товариства/2016 рік у відкритому
доступі. ПАТ «Миколаївобленерго» вважає, що в такий спосіб Товариством було повідомлено
НКРЕКП та сектор НКРЕКП у Миколаївській області про внесення змін до Статуту Товариства
та затвердження його в новій редакції.
в частині дотримання встановленої структури тарифів на
Не виконано рішення
НКРЕКП, а саме постанову розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами) і постачання
від 22.12.2015 № 3011
«Про встановлення тарифів
електричної енергії за регульованим тарифом
на розподіл електричної енергії
(передачу електричної енергії
місцевими (локальними)
електромережами) та тарифів
на постачання електричної
енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «Миколаївобленерго»
(зі змінами)
2

підпункт 3.4.1 пункту 3.4
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії та
підпункт 3.5.1 пункту 3.5
Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії

щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством
України та іншими нормативними документами, зокрема
вимогами пункту 3.9. Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) «Звіт
про фінансові результати та виконання кошторису витрат
з ліцензованих видів діяльності», затвердженої постановою
НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким встановлено,
що у рядках 005-337, 345, 530-545, 590-660 графи 8
зазначаються фактичні сумарні дані відповідного періоду,
що стосуються діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами та
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
за відповідний період.

Тарифи на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом за класами напруги
та структура тарифів для ПАТ «Миколаївобленерго», які діяли у 2016 році, були затверджені
постановою НКРЕКП від 22.12.2015 № 3011 (із змінами, внесеними постановою НКРЕКП
від 28.04.2016 № 733)
Фактичний товарний обсяг з розподілу електричної енергії за підсумками роботи
підприємства за 2016 рік склав 2580,109 млн кВт*год, проти планового показника 2467,753 млн
кВт*год. (відбулось збільшення проти запланованого рівня на +112,356 млн кВт*год
(на + 4,6 %)).
Діяльність з розподілу електричної енергії була прибутковою – прибуток склав
2 886 тис. грн, що на + 27736 тис. грн (або у + 9,6 раз.) вище показника, встановленого тарифом.
Фактична рентабельність діяльності з розподілу електричної енергії за 2016 рік склала
+ 0,72 %, що на +112,1 % вище показника, встановленого діючим тарифом.
Фактичний обсяг постачання електричної енергії за підсумками роботи підприємства
за 2016 рік склав 2530,663 млн. кВт*год, проти планового показника 2324,546 млн. кВт*год.
(відбулося збільшення проти запланованого рівня на + 206,117 млн кВт*год. (або на + 8,9 %)).

Діяльність з постачання електричної енергії була прибутковою, прибуток склав 461 тис.
грн, що на + 9083 тис. грн (або в +19,7 раз) вище показника, встановленого тарифом.
Фактична рентабельність діяльності з постачання електричної енергії за 2016 рік склала
0,35 %, що на + 6,76 % вище показника, встановленого діючим тарифом.
Аналіз фактичних операційних витрат з ліцензованих видів діяльності
ПАТ «Миколаївобленерго» за 2016 рік

Матерiальнi витрати
у т.ч.:виробничі послуги
сировина та матеріали
паливо
витрати на ремонт
на енергію для господ.
потреб
Витрати на оплату праці
Відрахування на
соціальні заходи
Амортизація (бух.облік)*
Інші операційні витрати
у т.ч: плата за землю
витрати на зв’язок
витрати на службові
відрядження
інвентаризація землі
інші витрати, ВСЬОГО,
у тому числі:
Утрим. будівель та споруд
Витрати на охорону праці
Оренда
Підготовка кадрів
Інформаційноконсультаційні послуги
Корпоративні витрати
Податки та збори
Послуги фін. установ
Страх. майна та персоналу
Юридичні послуги
Підписка на період. видання
Послуги дозвільн. системи
Службові роз’їзди
Техобслуговування
оргтехніки та супровід
програмного забезпечення
Техобслуговування
транспорту,техогляд та
транспортні послуги
сторонніх організацій
Плата за спільне викор.
технолог. електромереж
Витрати по профспілкам
Оцінка необор. активів
Оплата перших 5 днів
непрацездатності
Проведення експертиз
Витрати, пов’язані із забезп.
виконання ПКМУ №106
Інші
2. Обсяг продукції
(робіт, послуг)
3. Прибуток (збиток)
за видами діяльності
(амортиз. за податк. обліком)
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4

5

6

7

-3,1
-18,6
+130,1
-35,7
+4,1
-31,9

416132
77221
246
3610
12777
53431

402310
61416
566
2318
13293
36354

-13822
-15805
+320
-1292
+516
-17077

134612
-3,3
10177
-20,5
+130,1
0
-35,8
248
+4,0
6233
-32,0
2720

1971

+24,2

7157

8885

+1728

+24,1

311631 300734

-10897

-3,5

218127

211254

-6873

68558

64614

-3944

-5,8

47988

45297

57684

64892

+7208

+12,5

55181

25473
4110
2075

32349
4244
2056

+6876
+134
-19

+27,1
+3,3
-0,9

17615
4110
1484

1849

1891

+42

+2,3

1608

8133

10104

абсолютне
відхилення, %

8

3

-16999
-16242
+320
-1377
+770
-17926

550744 533745
87398 71156
246
566
3858
2481
19010 19780
56151 38225

фактично

за діючим
тарифом

Витрати на постачання
електричної енергії, тис.грн

відносне
відхилення, %

абсолютне
відхилення

фактично

за діючим
тарифом

2

Витрати на передачу електричної
енергії, тис.грн
відносне
відхилення, %

1

абсолютне
відхилення

фактично

А

1. Операційні витрати

за діючим
тарифом

Перелік складових частин
витрат за видами
ліцензованої діяльності,
що включаються в
розрахунок тарифу

Загальні витрати,
тис.грн

%

10

11

12

131435
9740
0
163
6487
1871

-3177
-437
0
-85
+254
-849

-2,4
-4,3
0
-34,3
+4,1
-31,2

976

1219

+243

+24,9

-3,2

93504

89480

-4024

-4,3

-2691

-5,6

20570

19317

-1253

-6,1

62058

+6877

+12,5

2503

2834

+331

+13,2

22285
4244
1471

+4670
+134
-13

+26,5
+3,3
-0,9

7858
0
591

10064
0
585

+2206
0
-6

+2813
0
-1,0

1646

+38

+2,4

241

245

+4

+1,7

0

31

+31

+100

0

31

+31

+100

0

0

0

0

17439

24127

+6688

+38,4

10413

14893

+4480

+43,2

7026

9234

+2208

+31,4

677
1364
490
463

1805
1504
773
249

+1128
+140
+283
-214

+166,6
+10,3
+57,8
-46,2

404
814
293
276

1114
928
477
154

+710
+114
+184
-122

+175,7
+14,0
+62,8
-44,2

273
550
197
187

691
576
296
95

+418
+26
+99
-92

+153,1
+4,7
+50,3
-49,2

455

1343

+888

+195,2

272

829

+557

+204,8

183

514

+331

+180,9

0
626
8027
175
10
23
120
10

128
4024
5991
242
20
23
442
10

+128
+3398
-2036
+67
+10
0
+322
0

+100,0
+542,8
-25,4
+38,2
+100,0
0
+268,3
0

0
374
4793
104
6
14
72
6

78
2483
3697
154
12
14
273
6

+78
+2109
-1096
+50
+6
0
+201
0

+100
+563,9
-22,9
+483
+100
0
+279,2
0

0
252
3234
71
4
9
48
4

49
1541
2294
88
8
9
170
4

+49
+1289
-940
+17
+4
0
+122
0

+100,0
+511,5
-29,1
+23,9
+100,0
0
+254,2
0

536

1844

+1308

+244,0

320

1138

+818

+255,6

216

706

+490

+226,9

102

511

+409

+401,0

61

315

+254

+416,4

41

196

+155

+378,0

559

546

-13

-2,3

334

337

+3

+0,9

225

209

-16

-7,1

819
9

902
5

+83
-4

+10,1
-44,4

489
5

557
3

+68
-2

+13,9
-40,0

330
4

345
2

+15
-2

+4,5
-50,0

2791

2638

-153

-5,5

1667

1628

-39

-2,3

1124

1010

-114

-10,1

0

231

+231

+100,0

0

143

+143

+100

0

88

+88

+100,0

183

302

+119

+65,0

109

186

+77

+70,6

74

116

+42

+56,8

0

594

+594

+100,0

0

367

+367

+100

0

227

+227

+100,0

+3,8

391 282

+3,6

125 990

131896

+5906

+4,7

у +9,6
рази

-8622

461

+9083

у +19,7
рази.

517 272 537 092 +19 820
-33472

3347

+36819 у +11,1р. -24850

405 196 +13 914
2886

+27736

4. Корисний відпуск
(млн кВт·год)
5. Рентабельність
за видами діяльності (% )
(аморт. за податк. обліком)
6. Амортизація (податкова)

х

х

х

-6,1

+0,6

+6,7

57684

51041

-6642,6

х

-11,5

2467,753 2580,109 +112,356
-5,97

+0,71

+6,68

55181

48830,2

-6350,8

+4,6

-11,5

2324,546 2530,663 +206,117 +8,9
-6,41

+0,34

+6,75

2503

2211,2

-291,8

-11,7

* Згідно з наказом ПАТ «Миколаївобенерго» від 26.05.2014 № 459 «Про облікову політику ПАТ «Миколаївобленерго», у бухгалтерському
та податковому обліку підприємства застосовується лише прямолінійний метод нарахування амортизації по основним засобам.

Аналіз відповідності статей фактичних витрат затвердженій структурі тарифу на передачу
та постачання електроенергії:
По статті «Матеріальні витрати» фактичні витрати склали 71 156,0 тис. грн, що
на 16 242,0 тис. грн менше затверджених тарифами (87 398,0 тис. грн).
По статті «Витрати на оплату праці» фактичні витрати склали 300 734,0 тис. грн,
при затверджених 311 631,0 тис. грн, недофінансування – 10 897,0 тис. грн.
По статті «Відрахування на соціальні заходи» фактичні витрати склали
64 614,0 тис. грн при затверджених 68 558,0 тис. грн, економія склала -3 944,0 тис. грн.
По статті «Амортизація» нарахування становлять 64 892,0 тис. грн, що більше
на 7 208,0 тис. грн від затверджених в тарифах 57 684,0 тис. грн.
По статті витрат «На ремонт» в тарифі – 56 151,0 тис. грн, фактичні витрати –
38 225,0 тис. грн, зменшення на 17 926,0 тис. грн, у т.ч.:
з передачі електричної енергії фактичні витрати – 36 354,0 тис. грн (план – 53 431,0 тис. грн),
зменшення на 17 077,0 тис. грн),
з постачання електроенергії фактичні витрати – 1 871,0 тис. грн (план – 2 720,0 тис. грн),
зменшення на 849,0 тис. грн.
У 2016 році ліцензіатом проведено модернізацію (капіталізацію) необоротних активів
у сумі 13 918,0 тис. грн.
Рівень виконання програми ремонтів з врахуванням витрат, які були капіталізовані за
бухгалтерським обліком, склав 52 143,0 тис. грн, що на 4 008,0 тис. грн менше планового рівня.
Вищезазначене свідчить про невиконання ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» рішення
НКРЕКП, а саме постанову НКРЕКП від 22 грудня 2015 року № 3011 «Про встановлення
тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «Миколаївобленерго» (зі змінами) в частині дотримання встановленої структури
тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що протокольним рішенням № 11 (витяг
з протоколу від 24.11.2016 № 54) засідання НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого
слухання, абзацом 2 пункту 2 пропонувалось: «при наступному перегляді структури та рівнів
тарифів з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вилучити суми
недовиконання програми ремонтів на 2016 рік по ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
у розмірі 1 868,00 тис. грн», абзацом 3 пункту 2 вищезазначеного протокольного рішення
пропонувалось: «переглянути зазначені суми вилучення після опрацювання звітів з виконання
поточних та капітальних ремонтів за підсумками 2016 року, а також Актів планових та
позапланових перевірок діяльності ліцензіатів».
На виконання зазначеного протокольного рішення НКРЕКП № 11 (витяг з протоколу
від 24.11.2016 № 54), сума недовиконання Товариством програми ремонтів 1 868,00 тис. грн
(без ПДВ) була вилучена зі структури тарифів ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» з розподілу
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
По статті «Інші операційні витрати» перефінансування становить 6 876,0 тис. грн
від затверджених тарифами (план – 25 473,0 тис. грн, факт – 32 349,0 тис. грн).
Аналізом фактичних «інших витрат» у структурі «інших операційних витрат»

з ліцензованих видів діяльності Товариства за 2016 рік комісією з перевірки виявлено, що
ліцензіатом були безпідставно віднесені до витрат за статтею «Інформаційні - консультаційні
послуги» витрати на аудиторські послуги з аудиту фінансової звітності за 2016 рік на суму
816,7 тис. грн за договором про надання аудиторських послуг від 17.01.2017 № 18/17, укладеного
із ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».
Фактично виконання (надання) аудиторських послуг за цім Договором відбулось 11.05.2017
згідно із Актом виконаних робіт (наданих послуг) від 11.05.2017 № 139. Оплата послуг за цим
Договором була проведена Товариством 20.01.2017 за платіжним дорученням № 162 на суму
490,0 тис. грн (з ПДВ) та 26.04.2017 за платіжним дорученням № 2177 на суму 490, 0 тис. грн (з ПДВ).
Так, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» були безпідставно збільшені витрати з ліцензованих
видів діяльності на суму 816,7 тис. грн (без ПДВ), які були відображені у рядку 305 форми
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво.
Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» порушено вимоги підпункту 3.4.1. пункту
3.4. Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункту 3.5.1. пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із
законодавством України та іншими нормативними документами, зокрема пунктом 3.9
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна)
«Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів
діяльності», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким
встановлено, що у рядках 005-337, 345, 530-545, 590-660 графи 8 зазначаються фактичні
сумарні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом за відповідний період.
І квартал 2017 року
Структура тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», які діяли у І кварталі 2017 року, затверджені постановою
НКРЕКП від 12.12.2016 № 2198 (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 02.03.2017 № 251).
За підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у І кварталі 2017 році діяльність з
розподілу електричної енергії була прибутковою – фактичний прибуток склав 24 050 тис. грн,
що на + 23 054 тис. грн (або у + 24,1 рази) вище показника, встановленого тарифом.
Фактична рентабельність діяльності з розподілу електричної енергії за І квартал 2017 року
склала + 22 %, що на + 21 % вище показника, встановленого діючим тарифом.
Фактичний обсяг з розподілу електричної енергії за підсумками роботи підприємства
за І квартал 2017 року склав 707,877 млн. кВт*год, проти планового показника 673,201 млн кВт*год
(відбулось збільшення проти запланованого рівня на + 34,676 млн кВт*год. (на +5,2%)).
Діяльність з постачання електричної енергії була прибутковою, фактичний прибуток
склав 8 080 тис. грн, що на + 7 746 тис. грн (або у + 24,2 рази) вище показника, встановленого
тарифом.
Фактична рентабельність діяльності з постачання електричної енергії за І квартал
2017 року склала 22 %, що на + 21 % вище показника, встановленого діючим тарифом.
Фактичний обсяг постачання електричної енергії за підсумками роботи підприємства
за І квартал 2017 року склав 681,796 млн. кВт*год., проти планового показника 664,300 млн. кВт*год
(відбулось збільшення проти запланованого рівня на + 17,496 млн. кВт*год (або на + 2,6 %)).
Загальні фактичні операційні витрати Товариства з ліцензованих видів діяльності
за І квартал 2017 року, з урахуванням амортизації за податковим обліком, склали 142 654 тис. грн,
що на -7 736 тис. грн (або на -5,1 %) менше витрат, затверджених тарифами.
Загальні фактичні операційні витрати Товариства з ліцензованих видів діяльності
за І квартал 2017 року, відповідно до даних форми № 6-НКРЕ за І квартал 2017 року, з урахуванням

амортизації за бухгалтерським обліком, склали 145 818 тис. грн, що на -4572 тис. грн (або на -3,0 %)
менше витрат, затверджених тарифами.
По статті «Матеріальні витрати» фактичні витрати склали 20 754,0 тис. грн, що на
2 346,0 тис. грн менше затверджених тарифами (23 100,0 тис. грн).
По статті «Витрати на оплату праці» фактичні витрати склали 83 641,0 тис. грн,
при затверджених 86 400,0 тис. грн, недофінансування складає -2 759,0 тис. грн.
По статті «Відрахування на соціальні заходи» фактичні витрати склали 17 969,0 тис. грн
при затверджених 19 008,0 тис. грн, економія склала -1 039,0 тис. грн.
По статті «Амортизація» нарахування становлять 16 570,0 тис. грн, що більше на 2 149,0
тис. грн від затверджених в тарифах 14 421,0 тис. грн.
По статті «Інші операційні витрати» недофінансування становить 577,0 тис. грн
від затверджених тарифами (план – 7 461,0 тис. грн, факт – 6 884,0 тис. грн).
По статті витрат «На ремонт» в тарифі – 14 038,0 тис. грн, фактичні витрати –
7 369,0 тис. грн, зменшення на -6 668,0 тис. грн, у т.ч.:
з передачі електричної енергії фактичні витрати – 7 013,0 тис. грн (план – 13 358,0 тис. грн),
зменшення на 6 345,0 тис. грн),
з постачання електроенергії фактичні витрати – 357,0 тис. грн (план – 680,0 тис. грн),
збільшення на 323,0 тис. грн).
У І кварталі 2017 року ліцензіатом проведено модернізацію (капіталізацію) необоротних
активів в сумі 84,0 тис. грн.
Рівень виконання програми ремонтів з врахуванням витрат, які були капіталізовані за
бухгалтерським обліком, склав 7 453,0 тис. грн, що на 6 585,0 тис. грн менше планового рівня.
щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством
України та іншими нормативними документами, зокрема
пунктами 4.1, 4.4 розділу IV Порядку формування
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання
підпункт 3.4.1 пункту 3.4
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від
Ліцензійних умов з постачання
13.12.2012 № 1627 (далі – Порядок № 1627):
електричної енергії та
в частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалену
підпункт 3.5.1 пункту 3.5
3 Ліцензійних умов з передачі НКРЕКП, зокрема постановою від 22 грудня 2015 року
№ 3011 (зі змінами) інвестиційну програму в повному
електричної енергії
обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт
у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному
вираженні;
в частині зміни вартості виконання заходів, передбачених
інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості
виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною
програмою, понад п’ять відсотків.
Інвестиційна програма ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2016 рік (далі – ІП)
схвалена постановою НКРЕКП від 22 грудня 2015 року № 3011 «Про встановлення тарифів
на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для
ПАТ «Миколаївобленерго» на загальну суму 103 786 тис. грн (без ПДВ) з такими джерелами
фінансування:
Джерела фінансування
Амортизація
Інші джерела, у т.ч.
Реактивна електроенергія
Небаланс ТВЕ
Разом

План тис. грн (без ПДВ)
57 684
46 102
26 425
19 677
103 786

Плановою перевіркою встановлено, що протягом 2016 року ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
фактично профінансовано та освоєно заходів ІП на загальну суму 68 194,18 тис. грн, що
складає 65,71 % від запланованої суми, в грошових одиницях ІП було фактично не виконано
на загальну суму – 35 591,82 тис. грн (без ПДВ) (або на 34,29 %).
При виконанні схваленої ІП на 2016 рік склалась економія коштів у сумі 1 635,21 тис. грн
(без ПДВ).
За додатковими розрахунками Департаменту ліцензійного контролю сума економії
коштів, яка склалась за результатами виконання ІП 2016 року, з урахуванням перевищення
вартості заходів ІП 2016 року, становить 165,71 тис. грн (без ПДВ) :
Розділ ІП 2016 року
1
2
3
4
5
6
7
Загальний підсумок

Економія заходів ІП
2016 року
1 291,42
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207,27
1 498,69

Обсяг перевитрат, що
не перевищує 5%
1 649,12
263,43
0,0
0,0
0,0
0,0
41,55
1 954,10

Обсяг перевитрат,
що перевищує 5%
9 881,02
1 439,69
0,0
0,0
0,0
0,0
272,59
11 593,30

Залишок економії
(-перенесення)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
165,71
165,71

Перевіркою встановлено, що при виконанні ІП на 2016 рік ПАТ «Миколаївобленерго» мало
місце перевищення фактичної питомої вартості закупівель, більш ніж на 5 %, на загальну
суму 11 189,17 тис. грн. (без ПДВ).
За додатковими розрахунками Департаменту ліцензійного контролю сума перевищення
питомої вартості більше 5%, яка склалась за результатами виконання ІП 2016 року становить
11 593,3 тис. грн. (без ПДВ);
Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» порушено вимоги підпункту 3.4.1 пункту 3.4
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних
умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством
України та іншими нормативними документами, зокрема, Порядком формування інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженим постановою
НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, а саме:
пунктом 4.1 розділу ІV, в частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП,
зокрема постановою від 22 грудня 2015 року № 3011 «Про встановлення тарифів на
розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «Миколаївобленерго» (зі змінами) інвестиційну програму в повному обсязі відповідно
до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування
у вартісному вираженні;
пунктом 4.4 розділу ІV, в частині зміни вартості виконання заходів, передбачених
інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених
схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків.
І квартал 2017 року
Інвестиційна програма ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на 2017 рік (далі – ІП) схвалена
постановою НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2198 у сумі 115 060 тис. грн (без ПДВ)
з такими джерелами фінансування:
Джерела фінансування
Амортизація
Інші джерела, у т.ч.
Реактивна електроенергія
Небаланс ТВЕ

План тис. грн (без ПДВ)
57 684
57 376
30 063
27 313

Разом

115 060

Виконання ІП Товариством за І квартал 2017 року, відповідно до даних «Звіту щодо
виконання ІП за І кв 2017 року», в частині фінансування склало 2 397 тис. грн, залишилося
непрофінансованим 20 615 тис. грн (без ПДВ) (плановий обсяг фінансування ІП на І квартал
2017 року складав 23 012 тис. грн).
щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством
України та іншими нормативними документами, зокрема:
пунктом 2.12 розділу ІІ додатка 1 до постанови НКРЕ
від 08 серпня 2013 року № 1070 в частині розміщення на
офіційних веб-сайтах ліцензіатів інформації щодо планових
перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів,
підпункт 3.4.1 пункту 3.4
3 Ліцензійних умов з постачання та вулиць, та/або об'єктів, яких буде відключено, дати та часу
відключення (з точністю до години). Інформація має бути
електричної енергії
розміщена не пізніше ніж за десять діб до початку відключення,
підпунктом 3 пункту 3.1 розділу ІІІ Додатка 1 до постанови
НКРЕ від 08 серпня 2013 року № 1070, в частині здійснення
вихідних дзвінків для проведення опитування абонентів,
у тому числі для оцінки якості роботи кол-центру.
Постановою НКРЕ від 08.08.2013 № 1070 «Щодо забезпечення функціонування кол-центрів
суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом» встановлено організаційно-технічні вимоги до кол-центрів,
зокрема пунктом 2.12 передбачено розміщення на офіційних веб-сайтах ліцензіатів інформації
щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів, та вулиць,
та/або об'єктів, яких буде відключено, дати та часу відключення (з точністю до години).
Інформація має бути розміщена не пізніше ніж за десять діб до початку відключення.
В ході проведення перевірки було перевірено якість оприлюдненої на офіційному сайті
інформації щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та
вулиць, та/або об’єктів, яких буде відключено, дати та часу відключення (з точністю до години)
та встановлено, що персонал кол-центру не розміщує у встановлені терміни на офіційному
веб-сайті ПАТ «Миколаївобленерго» інформацію щодо планових перерв в електропостачанні,
інформації (не пізніше ніж за 10 діб до початку відключення), що підтверджувалось
Інформацією з сайту по філії Очаківського району), а саме: проведення ремонтних робіт у філії
Очаківського району розміщено 12.07.2017. Опубліковано цю інформацію про проведення
капітальних ремонтів та технічного обслуговування обладнання за період з 03.07.2017 по 14.07.2017.
Зазначене свідчить про порушення ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» вимог підпункту 3.4.1
пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата
діяти згідно з законодавством України та іншими нормативними документами, зокрема
пунктом 2.12 розділу ІІ Додатка 1 до постанови НКРЕ від 08 серпня 2013 року № 1070
в частині розміщення на офіційних веб-сайтах ліцензіатів інформації щодо планових перерв
в електропостачанні із зазначенням населених пунктів, та вулиць, та/або об'єктів, яких
буде відключено, дати та часу відключення (з точністю до години). Інформація має бути
розміщена не пізніше ніж за десять діб до початку відключення.
Також, в ході проведення перевірки були перевірені обов’язкові послуги Кол-центру за
участю оператора, передбачені пунктом 3.1 розділу ІІІ Додатка 1 до постанови НКРЕ від
08 серпня 2013 року № 1070, а саме: надання інформаційних послуг абонентам шляхом обробки
їх вхідних звернень, що надходять через засоби телекомунікації, та надання відповідей на ці
звернення, зокрема, шляхом перенаправлення звернень до відповідних структурних підрозділів;
прийом інформації щодо показань приладів обліку, здійснення вихідних дзвінків для
проведення опитування абонентів, у тому числі для оцінки якості роботи кол-центру.

Товариством не надано будь-яких підтверджуючих документів, матеріалів щодо
проведення (виконання) в період з 01.04.2016 по 31.03.2017 обов’язкових послуг
Кол-центру, а саме, здійснення оператором вихідних дзвінків для проведення опитування
абонентів, у тому числі для оцінки якості роботи Кол-центру.
Зазначене свідчить про порушення ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» вимог підпункту
3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата
діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, зокрема
підпунктом 3 пункту 3.1 розділу ІІІ Додатка 1 до постанови НКРЕ від 08 серпня 2013 року
№ 1070 в частині здійснення вихідних дзвінків для проведення опитування абонентів,
у тому числі для оцінки якості роботи кол-центру.
щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством
України та іншими нормативними документами, зокрема,
Правилами користування електричною енергією для
підпункт 3.4.1 пункту 3.4
населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
4 Ліцензійних умов з постачання України від 26.07.1999 № 1357 (далі – ПКЕЕН), а саме
електричної енергії
пунктом 5, яким встановлено, що у багатоквартирному
будинку енергопостачальник укладає договори з кожним
наймачем (власником) квартири.
При проведенні планової перевірки були включені питання розгляду скарг, відповідно до
Службової записки Департаменту ліцензійного контролю від Управління роздрібного ринку
електричної енергії НКРЕКП від 23.06.2017№ 91/20.-1-17.
№

ПІБ Заявника

Суть порушеного питання

ПАТ «Миколаївобленерго» не укладено договори
про користування електричною енергією з мешканцями
будинку № 12 по вул. Озерній, м. Миколаїв (ЗВГ4225/16 від 28.09.2016 та 28.09.2016 та ЗВГ-5827/16
від 21.12.2016). Зазначене свідчить про порушення
п. 5 ПКЕЕН, згідно з абзацом другим якого у
багатоквартирному будинку енергопостачальник укладає
договори з кожним наймачем (власником) квартири.
За інформацією, наданою гр. Волчан А. К. у зверненні
від 02.09.2016, у квартирах будинку за адресою: м.
Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків (Озерна), 12
встановлені засоби обліку.
Враховуючи зазначене, НКРЕКП листом від
24.01.2017 № 536/20/09-17 надала роз’яснення споживачу
та енергопостачальнику, що якщо засоби обліку пройшли
повірку і відповідають вимогам ЗУ «Про метрологію та
метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим
актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної
техніки, та у разі пред’явлення мешканцями зазначеного
будинку документів передбачених пунктом 3 ПКЕЕН,
ПАТ «Миколаївобленерго», у разі звернення відповідних
мешканців, має укласти з ними договори про
користування електричною енергією.
2 Борухова Є.В.
НКРЕКП звернулась до ІКЦ ПАТ «Миколаївобленерго»,
Сектору НКРЕКП у Миколаївській області листом
від 13.01.2017 № 324/20/9-17 стосовно надання
додаткової інформації, щодо проведення ІКЦ ПАТ
«Миколаївобленерго» розгляду спірних питань, які
вказані в скарзі гр. Борухової Є. В., повідомлення про
їх розгляд Сектор НКРЕКП у Миколаївській області
та вчасність надання повної інформації до НКРЕКП.
Повідомлення гр. Боруховій Є.В – лист НКРЕКП
від 13.01.2017 №325/20/9-17.
На момент проведення перевірки вищевказана
інформація ІКЦ ПАТ «Миколаївобленерго» до
НКРЕКП не надана.
3 Кузьменко О. С. Відповідно до пункту 3.1. Методики визначення
обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої
внаслідок порушення споживачами правил користування
1 Волчан А.К.

Остаточне рішення по суті звернення
ПАТ
«Миколаївобленерго»
листом
від
18.11.2016 № 01/21-6837 повідомило про відсутність
правових підстав для використання встановлених
лічильників у якості розрахункових, як і немає
підстав міняти ці лічильники або встановлювати
нові, оскільки на підставі абзацу 2 п. 8 ПКЕЕН
надання побутовому споживачеві замовлених ним
послуг з облаштування або реконструкції вузла
обліку електричної енергії здійснюється за рахунок
побутового споживача.
По факту перевірки встановлено, що
за вказаною адресою безпідставно не укладено
договорів про користування електричною енергією
з мешканцями будинку за адресою: м. Миколаїв,
вул. Червоних Майовщиків (Озерна), 12, що є грубим
порушенням пункту 5 ПКЕЕН, згідно з абзацом
другим якого - у багатоквартирному будинку
енергопостачальник укладає договори з кожним
наймачем (власником) квартири.

ПАТ
«Миколаївобленерго» листом
від
26.01.2017 № 36/17Б-729/2 повідомило Сектор
НКРЕКП у Миколаївській обл. - про заміну
лічильника та скасування Акту про порушення
від 12.10.2016 № S4865. Протокол засідання комісії
філії ПАТ «Миколаївобленерго» м. Миколаєва
Центрального округу від 23.01.2017 №90.
Розрахунок за актом не проводився.

ПАТ
«Миколаївобленерго»
листом
від
04.07.2017 № 01/21-3850 повідомило НКРЕКП, що
додатково розглянуто Акт про порушення ПКЕЕН

електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ
від 04.05.2006 № 562, факт втручання споживача
в роботу приладів обліку, факт пошкодження пломб
та/або приладів обліку має бути підтверджений
експертизою. До отримання енергопостачальником
результатів експертизи ця Методика не застосовується.
За інформацією від енрегопостачальника на засідання
комісії з розглядів актів було прийнято рішення без
проведення експертизи.
Листом від 13.12.2016 № 6575/20.3/9-16 НКРЕКП
зобов’язала ПАТ «Миколаївобленерго» привести свої
дії по відношенню до споживача у відповідність до
вимог чинного законодавства шляхом скасування
нарахувань, здійснених на підставі Акта про порушення
від 04.10.2016 № S2885.
На момент проведення перевірки, інформації щодо
виконання
доручення
НКРЕКП
ПАТ
«Миколаївобленерго» не надходило.
4 Хромова Н. Я.
Відповідно до пункту 1.2. Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ
від 31.07.96 № 28, контрольний огляд засобу обліку –
виконання комплексу робіт з метою візуального
обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла,
кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з
актом про пломбування та наявності відбитків їх тавр,
зняття показів засобів обліку, а також з метою
виявлення без використання спеціальних технічних
засобів та /або часткового демонтажу будівельних
конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних
підключень.
Акт про порушення не містить інформації,
щодо
виявлення
порушення
представниками
енергопостачальника з використанням спеціальних
технічних засобів, а тому НКРЕКП вважає, що
представники енергопостачальника мали можливість
виявити вказані в Акті порушення під час проведення
контрольного огляду приладу обліку. Отже, НКРЕКП
вважає, що період розрахунку в Акті має бути меншим.
Листом від 13.12.2016 № 6576/20.3/9-16 НКРЕКП
зобов’язала ПАТ «Миколаївобленерго» привести свої
дії по відношенню до споживача у відповідність до
вимог чинного законодавства шляхом здійснення
перерахунку нарахувань. На момент проведення
перевірки інформації щодо виконання доручення
НКРЕКП ПАТ «Миколаївобленерго» не надходило.
5 Павлова Т І.
Листом від 02.06.2017 № 4071/20.1/9-17 НКРЕКП
зобов’язала ПАТ «Миколаївобленерго» привести
взаємовідносини із споживачем у відповідність до
вимог чинного законодавства. На момент проведення
перевірки інформації щодо виконання доручення
НКРЕКП ПАТ «Миколаївобленерго» не надходило.

від 04.10.2016 № S 2885 на засіданні обласної
комісії з розгляду актів про порушення ПКЕЕН.
На підставі наданих документів, було прийнято
рішення скасувати нарахування по вищезазначеному
Акту, яке було оформлено Протоколом засідання
комісії від 28.12.2016 № 2310/1. Розрахунок за
актом не проводився.

Листом від 04.07.2017 № 01/21-3849 ПАТ
«Миколаївобленерго» повідомило, що з метою
врегулювання спірного питання енергопостачальник
звернувся до суду 15.11.2016 та провадження по
справі № 2/487/394/17 було відкрито 15.11.2016.
При цьому, ПАТ «Миколаївобленерго» зазначає,
що споживач також отримав лист НКРЕКП від
13.12.2016 № 6576/20.3/9-16 та має можливість
скористатись ним, пред’явивши його на засіданні
суду, який при винесенні рішення може взяти його
до уваги.
Таким чином, ПАТ «Миколаївобленерго» не
виконало вимоги комісії щодо виконання вимог
листа НКРЕКП від 13.12.2016 № 6576/20.3/9-16,
в якому зобов’язало ПАТ «Миколаївобленерго»
привести свої дії по відношенню до споживача
гр. Хромової Н. Я. у відповідність до вимог
чинного законодавства шляхом здійснення
перерахунку нарахувань згідно із вимогами
листа НКРЕКП від 13.12.2016 № 6576/20.3/9-16,
що є недотриманням вимог Методики
визначення обсягу та вартості електричної
енергії не облікованої внаслідок порушення
побутовими споживачами ПКЕЕН.

Листом від 21.07.2017 № 01/21-4197
ПАТ «Миколаївобленерго» повідомляє, що станом
на 21.07.2017 спірне питання врегульоване.
Електропостачання будинку споживачів відновлено,
встановлено новий засіб обліку. Таким чином,
взаємовідносини між гр. Павловою Т.І. та
ПАТ «Миколаївобленерго» приведені у відповідність
до вимог чинного законодавства.

Департамент ліцензійного контролю зазнаає:
Щодо споживача гр. Павлової Т.І.
Одночасно, Управління роздрібного ринку електричної енергії НКРЕКП службовою
запискою від 08.11.2017 № 134/20.1-17 повідомило, що НКРЕКП листом від 02.06.2017
№ 4071/20.1/9-17 повідомило ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» щодо необхідності скасування
Акта № S6657 від 16.02.2017 про порушення ПКЕЕН та нарахувань, здійснених по ньому
10.03.2017 споживачу гр. Павловій Т.І.
Крім того, НКРЕКП повідомило ліцензіата щодо необхідності у разі сплати гр. Павловою
Т.І. поточної заборгованості поновити електропостачання на об’єкті та замінити засіб обліку.
28.03.2017 споживачем гр. Павловою Т.І. була сплачена заборгованість за спожиту
електричну енергію в сумі 270 грн.
Так, згідно акта перевірки, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» повідомило листом від
21.07.2017 № 01/21-4197, що спірне питання із споживачем врегульоване шляхом відновлення

електропостачання будинку та встановлення нового засобу обліку.
Отже, рекомендації листа НКРЕКП від 02.06.2017 № 4071/20.1/9-17 виконано ліцензіатом
частково.
Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» має привести відносини із гр. Павловою Т.І.
у відповідність вимог ПКЕЕН шляхом скасування Акта № S6657 від 16.02.2017 про порушення
ПКЕЕН та нарахувань, здійснених по ньому 10.03.2017.
Щодо споживача гр. Хромової Н. Я.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що НКРЕКП листом від 13.12.2016
№ 6576/20.3/9-16 повідомляла ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та споживача, що Товариством
було здійснено на підставі Акта про порушення № М 9049 від 29.03.2016 розрахунок обсягу та
вартості необлікованої електричної енергії (оформлений протоколом № 3966)
з недотриманням вимог Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не
облікованої внаслідок порушення побутовими споживачами правил користування електричною
енергією, затвердженою постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562, в частині визначення періоду,
за який має здійснюватися розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії та,
відповідно ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» має привести свої дії по відношенню до
споживача у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом здійснення
перерахунку нарахувань, здійснених на підставі зазначеного Акта.
Відповідно до положень пункту 6 Порядку визначення розміру і відшкодування збитків,
завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.2006 № 122, на підставі виявлених порушень енергопостачальник
розраховує розмір завданих внаслідок викрадення електричної енергії збитків та надсилає
споживачеві електричної енергії рахунок для їх оплати. Споживач електричної енергії здійснює
оплату зазначених збитків протягом 30 днів після отримання рахунка.
У разі відмови споживача відшкодувати збитки підтвердження факту викрадення
електричної енергії та стягнення збитків здійснюється у судовому порядку, тобто ПАТ
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» має підтвердити факт викрадення електричної енергії
споживачем та величину нанесених збитків у судовому порядку.
Також, пунктом 53 ПКЕЕН встановлено: якщо між побутовим споживачем
і енергопостачальником не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати,
збереження засобів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому
законодавством порядку.
Згідно листа Товариства від 04.07.2017 № 01/21-3849 питання стягнення з гр. Хромової Н.Я.
вартості недорахованої електричної енергії по Акту про порушення № М 9049 від 29.03.2016
знаходиться на розгляді в суді та, відповідно, надані НКРЕКП рекомендації листом від
13.12.2016 № 6576/20.3/9-16 Товариством не виконані.
Згідно з положеннями статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється
виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими
органами чи посадовими особами не допускаються.
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на
всій території України.
Таким чином, вирішення питання підтвердження факту викрадення електричної енергії та
стягнення збитків енергопостачальника має здійснюватися у судовому порядку. Умови
і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до
закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному
порядку, визначені Законом України «Про виконавче провадженя» (далі – Закон).
Відповідно до статті 2 Закону примусове виконання рішень покладається на державну
виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

підпункт 3.5.1 пункту 3.5
Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії

5

щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством
України та нормативними документами, зокрема, Правилами
приєднання електроустановок до електричних мереж,
затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року
№ 32 (далі – ППЕЕМ), а саме:
пунктом 1.2. щодо встановлення необґрунтованих вимог
замовникам у наданих Технічних умовах, які мали включати
лише комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення
об’єкта замовника електричною енергією та які повинні були
відповідати його розрахунковим параметрам щодо
електропостачання;
пунктом 1.3, яким встановлено, що електропередавальна
організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж
електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог
цих Правил;
підпунктом 2.1.2 пункту 2.1, яким встановлено, що
електропередавальна організація безоплатно протягом п’яти
робочих днів від дня подання заяви надає замовнику
підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому
розміру плати за приєднання,
підпунктом 2.1.3 пункту 2.1, яким встановлено, що строк
надання послуги з приєднання для електроустановок
першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від
дня оплати замовником електропередавальній організації
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
Для електроустановок другого та третього ступенів
потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих
днів. Інший строк виконання зазначених заходів
погоджується із замовником у договорі про приєднання з
посиланням на вимоги нормативних документів, що
визначають строки проектування та будівництва,
підпунктом 2.1.5 пункту 2.1, яким встановлено, що
Підключення електроустановки замовника до електричних
мереж електропередавальної організації здійснюється на
підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не
потребує припинення електропостачання інших споживачів,
або 10 днів, якщо підключення потребує припинення
електропостачання інших споживачів, після введення в
експлуатацію об’єкта замовника в порядку, встановленому
законодавством у сфері містобудування;

Комісією з перевірки було встановлено, що у періоді, який перевірявся (ІІ-IV кв 2016 року
Ш кв 2017 року ), 12 відмов у приєднанні електроустановок замовників до електричних мереж
були безпідставними.
Інформація щодо причин відмов ПАТ «Миколаївобленерго» замовникам у надані послуг з приєднання
в період з 01.04.2016 по 31.03.2017
Причини відмов в наданні послуг з приєднання
Кількість
Примітка
1

2

Відсутній повний пакет документів
Борг споживача перед Товариством по особовому рахунку (у разі збільшення
потужності)
Співвласник житлового будинку не дає згоду на збільшення потужності
Охоронна зона

12

СТ (Садове товариство)

7

Відсутнє узгодження власника мереж

7

1

3

Не відповідає
вимогам ППЕЕМ

1
2
Не відповідає
вимогам ППЕЕМ

Реконструкція внутрішніх електричних мереж не потребує ТУ
п. 1.10 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж (зміна форми
власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни
технічних параметрів)

2
1

Не відповідає
вимогам ППЕЕМ

Не введена в експлуатацію ТП обслуговуючого кооперативу

1

Не відповідає
вимогам ППЕЕМ

п. 1.3 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж (приєднання
електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або
електростанцій не допускається)
Не виконані основні ТУ

2

Відсутній резерв на ТП власника

2

Вбудоване приміщення
п. 9 ПКЕЕН (У квартирах або інших об'єктах споживача, розташованих за однією
адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості
господарських будівель)

8

1
Не відповідає
вимогам ППЕЕМ

1

ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» порушено вимоги підпункту 3.5.1. пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із
законодавством України та нормативними документами, а саме, пунктом 1.3 розділу І
ППЕЕМ, яким встановлено, що електропередавальна організація не має права відмовити
в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих
Правил.
Також, при вибірковій перевірці процедури укладання договорів про приєднання до
електричних мереж та надання технічних умов замовникам встановлено наступне:
Дані перевірки ПАТ «Миколаївобленерго» щодо дотримання процедури укладання договорів про приєднання
до електричних мереж та надання технічних умов замовникам з 01.04.2016 по 31.03.2017
№
з/п

Замовник приєднання

1

2

Реєстрація в Журналі
реєстрації вхідної
Дата
кореспонденції з
складання
Оплата за
питань виготовлення
заяви
приєднання
та узгодження
замовником
технічної
документації
3
4
5

Акт прийманняпередачі
виконаних робіт
з надання послуг
з приєднання ел.
установок до
ел. мереж
6

Договір про приєднання до
електричних мереж та
технічні умови № 02/271.
213Н від 13.06.2016 року
ТОВ «Баловнянська
виробнича база» (750 кВт)

09.06.
2016

№ 7 від 02.06.2016
(на 7 днів раніше,
ніж дата складання
Заяви замовником)

22.06.2016

23.06.2016

Договір про приєднання до
електричних мереж та
технічні умови № 02/272.
422Н від 24.10.2016 року
Приватна Агрофірма
«Схід» (225 кВт)

21.10.
2016

№ 14 від 20.10.2016
(за 1 день раніше,
ніж дата складання
Заяви замовником)

01.11.2016

01.11.2016

Договір про приєднання до
електричних мереж та
технічні умови № 02/27263Н від 14.07.2016 року
3. (згідно з записів у Журналі)
Квартирноексплуатаційний відділ
(КЕВ) міста Миколаєва
(2400 кВт)

Без дати

Договір про приєднання до
електричних мереж та
технічні умови № 02/274.
267Н від 14.07.2016 року
(згідно з записів у Журналі)
ТОВ «Епіцентр К» (988 кВт)

Без дати

№ 13 від 11.07.2016

№ 7 від 01.07.2016

Додаткові відомості

7
В Журналі відсутні дані щодо дати
отримання замовником договору про
приєднання до електричних мереж та
технічних умов, ПІБ, посада та підпис
особи,
яка
отримала
вищезазначені
документи (у відповідних графах Журналу
зазначено «ПТС»)
В Журналі відсутні дані щодо дати
отримання замовником договору про
приєднання до електричних мереж та
технічних умов, ПІБ, посада та підпис
особи,
яка
отримала
вищезазначені
документи (у відповідних графах Журналу
зазначено «ПТС»)

Відомості
не надано
комісії
з перевірки

Договір про приєднання до електричних
Відомості не
мереж та технічні умови № 02/27-263Н
надано комісії
від 14.07.2016 року не надано комісії з
з перевірки
перевірки

Відомості
не надано
комісії
з перевірки

Договір про приєднання до електричних
мереж та технічні умови № 02/27-267Н від
14.07.2016 року не надано комісії з
перевірки.
Відомості не Також в наявності заява про приєднання
надано комісії електроустановки певної потужності, яка
зареєстрована в Журналі
за № 19 від
з перевірки
13.03.2017 від ТОВ «Епіцентр К» на таку ж
саму потужність та за тією ж адресою.
Згідно з даною заявою, замовнику надано
відповідь листом № 36/29-165 від

Договір про приєднання
до електричних мереж та
технічні умови № 02/275. 456Н від 08.11.2016 року
(згідно з записів у Журналі)
ТОВ «Сонячне місто 2» (400
кВт)

Без дати

№ 11 від 19.10.2016
(на 12 днів раніше,
ніж договір оренди Відомості
земельної ділянки, не надано
комісії
наданий
з перевірки
замовником як
додаток до заяви
про приєднання) )*

07.04.2017
щодо
неможливості
ПАТ
«Миколаївобленерго» встановити плату за
приєднання і, відповідно, виконати всі дії,
пов’язані з приєднанням замовника до
електричних мереж
В Журналі відсутні дані щодо дати
отримання замовником договору про
приєднання до електричних мереж та
технічних умов, ПІБ, посада та підпис
особи,
яка
отримала
вищезазначені
документи (у відповідних графах Журналу
зазначено «ПТС»). Слід зазначити, що до
Відомості не
заяви крім інших документів додано копію
надано комісії
Державного Акту на право власності на
з перевірки
земельну ділянку 0,22 га № 790257,
власником вказано гр. Ковенкову Світлану
Василівну. Замовником із власником
укладено договір оренди земельної ділянки
від 01.11.2016, згідно із яким орендовано
100 кв.м. за адресою: Березанський район,
с. Коблеве, пляжна алея.

*ТОВ «Сонячне місто 2» - згідно з пунктом 7 Договору оренди від 01.11.2016 б/н, було
визначено, що «Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
нотариального удостоверения по месту нахождения земельного участка и государственной
регистрации этого договора…» (мова та текст оригіналу Договору).
Дані щодо нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору були відсутні.
Враховуючи той факт, що Договір оренди від 01.11.2016 б/н не набрав чинності, невідповідності
площини земельних ділянок, зазначених в Державному Акті на право власності на земельну
ділянку № 790257 та договору оренди від 01.11.2016, ПАТ «Миколаївобленерго» не мало підстав
для оформлення Договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов № 02/27-456Н
від 08.11.2016 з ТОВ «Сонячне місто 2», чим порушено вимоги п.1.3 розділу І ППЕЕМ.
Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» було порушено підпункт 3.5.1. пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині недотримання законодавства
України та інших нормативних документів, а саме, невиконання вимог пункту 1.3. розділу І
ППЕЕМ яким встановлено, що електропередавальна організація не має права відмовити
в приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника за умови дотримання
ним вимог цих Правил
При перевірці обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання, які не є
стандартними, встановлено включення ліцензіатом до технічних умов необґрунтованих
вимог щодо проведення технічних заходів у мережах, що не належать замовникам, а саме:
- Технічні умови від 28.12.2016 № 02/27-554Н, видані КП ПМР «Затишок», для збільшення
потужності квартири в багатоповерховому будинку на 3 кВт вимагалось (мова та текст
оригіналу) «виконати перевірку пропускної спроможності трансформаторів струму та
розрахунок уставок РЗА по узгодженню с СРЗА ПАТ «Миколаївобленерго» в комірці
ф. ТП-301 ПС Фрегат, при необхідності передбачити заміну»;
- Технічні умови від 27.03.2017 № 02/27-147Н, видані ТОВ «Центральний-1», для збільшення
потужності квартири в багатоповерховому будинку на 4 кВт вимагалось (мова та текст
оригіналу) «виконати перевірку пропускної спроможності трансформаторів струму та
розрахунок уставок РЗА по узгодженню с СРЗА ПАТ «Миколаївобленерго» в комірці
ф. 61225Б ПС Чкаловська, при необхідності передбачити заміну»;
- Технічні умови від 29.12.2016 № 02/27-560Н, видані ОСББ «МЖК-88», для збільшення
потужності квартири в багатоповерховому будинку на 3 кВт вимагалось (мова та текст
оригіналу) «виконати перевірку пропускної спроможності трансформаторів струму та
розрахунок уставок РЗА по узгодженню с СРЗА ПАТ «Миколаївобленерго» в комірці
ф.-011 ПС Очаківська, при необхідності передбачити заміну»;
- Технічні умови від 16.12.2016 № 02/27-530Н, видані ЖКП ММР «Південь», для збільшення
потужності квартири в багатоповерховому будинку на 2 кВт вимагалось (мова та текст

оригіналу) «виконати перевірку пропускної спроможності трансформаторів струму та
розрахунок уставок РЗА по узгодженню с СРЗА ПАТ «Миколаївобленерго» в комірці ф. 636
ПС Космонавтська, при необхідності передбачити заміну».
Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» порушено підпункт 3.5.1. пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині недотримання законодавства
України та інших нормативних документів, а саме, невиконання вимог пункту 1.2. розділу І
ППЕЕМ, зокрема, надання необґрунтованих вимог замовникам у наданих Технічних умовах,
які мали включати лише комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта
замовника електричною енергією та які повинні були відповідати його розрахунковим
параметрам щодо електропостачання.
Також, за результатами вибіркової перевірки виявлено порушення зі сторони
ПАТ «Миколаївобленерго» терміну видачі договорів про приєднання та технічних умов
(до 5 робочих днів від дати подачі заяви).
Дані щодо терміну надання договорів про приєднання до електричних мереж
(від дати реєстрації заяв) по філії ПАТ «Миколаївобленерго» Вознесенського району
за ІІ- ІV квартали 2016 року та І квартал 2017 року

№
з/п

Найменування та адреса замовника

1
2
1. Рябенко К.І. нове приєднання вул. Сибірська, 12
с. Мартинівка, Вознесенський район,
2. Вороженко О.І. нове приєднання, садовий
будинок пров. Бузький, 5, м. Вознесенськ
Рафальський С.О. нове приєднання, житловий
3.
будинок, вул. Колісниченко 11/19 с. Трикрати,
Вознесенський район
Гриценко О.В. зміна технічних параметрів,
4.
житловий будинок, вул. Білокам’янська, 10
с. Воронівка, Вознесенський район,

Дата
Термін надання
Номер та дата
надання
договору про
Дата
реєстрації договору про
приєднання
реєстрації
договору про приєднання
та технічних
заяви
приєднання та технічних
умов (до 5
умов
робочих днів)
3
4
5
6
№ 78 від
24.06.2016
12.07.2016 11 робочих днів
02.07.2016
№ 99 від
22.07.2016
09.08.2016 12 робочих днів
28.07.2016
27.07.2016

№ 101 від
02.08.2016

08.08.2016

11 робочих днів

15.08.2016

№ 120 від
19.08.2016

30.08.2016

10 робочих днів

5. Гелєвєр В.В. нове приєднання, вул. БОС-2, буд.27
кв.57, с. Мартинівка, Вознесенський район,

19.09.2016

№ 140 від
23.09.2016

28.09.2016

7 робочих днів

6. Задорожня Т.Л. нове приєднання, житловий
будинок, вул. Гоголя, 2, м. Вознесенськ

17.02.2017

№ 27 від
23.02.2017

10.03.2017

14 робочих днів

Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» порушено підпункт 3.5.1 пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині недотримання законодавства
України та інших нормативних документів, а саме: вимоги підпункту 2.1.2 пункту 2.1.
розділу ІІ ППЕЕМ в частині надання замовнику протягом п'яти робочих днів від дня
подання заяви підписаного договору про приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за
приєднання.
Дані щодо дотримання терміну надання послуг зі стандартного приєднання до електричних
мереж (від дати здійснення замовником оплати) по філії ПАТ «Миколаївобленерго» Вознесенського району
Північного округу за ІІ-ІV квартали 2016 року та І квартал 2017 року.
№
з/п
1

1

Найменування та адреса замовника
2

Рябенко К.І. нове приєднання вул.. Сибірська, 12 с.
Мартинівка, Вознесенський район,

Дата та номер
укладання
договору про
приєднання
3

№ 78 від
02.07.2016

Дата оплати
замовником
послуг

Дата надання
послуг з
приєднання

Термін
виконання

4

5

6

02.07.2016

10.08.2016

29

2
3

1.
2.

3.
4.
5.

Вороженко О.І. нове приєднання, садовий будинок
пров. Бузький, 5, м. Вознесенськ
Рафальський С.О. нове приєднання, житловий
будинок, вул.. Колісниченко 11/19 с. Трикрати,
Вознесенський район
Скляр Л.І. нове приєднання, вул.. БОС-2, буд.27
кв.49, с. Мартинівка, Вознесенський район,
Гриценко О.В. зміна технічних параметрів,
житловий будинок, вул.. Білокам’янська, 10 с.
Воронівка, Вознесенський район,
Гелєвєр В.В. нове приєднання, вул.. БОС-2, буд.27
кв.57, с. Мартинівка, Вознесенський район,
Владова В.В. нове приєднання, житловий будинок,
вул.. Київська 20/5 м. Вознесенськ,
Задорожня Т.Л. нове приєднання, житловий
будинок, вул.. Гоголя, 2, м. Вознесенськ

№ 99 від
28.07.2016

28.07.2016

18.11.2016

81

№ 101 від
02.08.2016

02.08.2016

31.08.2016

22

№ 103 від
16.08.2016

16.08.2016

12.09.2016

25

№ 120 від
19.08.2016

19.08.2016

22.09.2016

22

23.09.2016

16.11.2016

34

18.10.2016

11.11.2016

19

23.02.2017

07.04.2017

31

№ 140 від
23.09.2016
№ 157 від
18.10.2016
№ 27 від
23.02.2017

За результатами вибіркової перевірки своєчасності надання ПАТ «Миколаївобленерго»
замовникам послуги зі стандартного приєднання за ІІ-ІV квартал 2016 року та І квартал 2017 року
було виявлено порушення ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» вимог підпункту 3.5.1. пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із
законодавством України та нормативними документами, а саме підпунктом 2.1.3 пункту 2.1,
яким встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого
ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати замовником
електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30
та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у
договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають
строки проектування та будівництва
При перевірці проведення процедури стандартного приєднання до електричних мереж
було виявлено порушення ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» підпункту 3.5.1. пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині недотримання законодавства
України та інших нормативних документів, а саме порушення підпункту 2.1.5 пункту 2.1.
розділу ІІ
ППЕЕМ, в частині дотримання строків підключення електроустановок
замовників стандартного приєднання до електричних мереж, після введення в експлуатацію
об’єкта замовника, протягом 5 або 10 днів (якщо підключення потребує припинення
електропостачання інших споживачів) від дати заяви:
№
з/п

Найменування та адреса замовника

Дата надання
послуг з
приєднання

Дата заяви про
підключення

Дата
підключення

Термін
виконання

1

2

3

4

5

6

6.

Первушина Олена Яківна, житловий будинок
(Снігурівська філія), ТУ № 45С від 14.06.2016

29.06.2016

01.07.2016

29.07.2016

28

7.

Нагорний Віктор Вікторович, житловий будинок
(Снігурівська філія), ТУ № 44С від 10.06.2016
Дяченко Ігор Миколайович, житловий будинок (філія
міста Миколаєва), ТУ № 02/27-508С від 21.07.2016

29.06.2016

01.07.2016

02.08.2016

32

16.08.2016

29.08.2016

11.10.2016

44

8.

підпункт 3.5.1 пункту 3.5
Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії
6

щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством
України та нормативними документами, зокрема:
вимогами постанови НКРЕ від 25 липня 2013 року № 1015
«Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕ (квартальна)
«Звіт щодо показників надійності електропостачання»
та № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо

їх заповнення», щодо формування електронного реєстру перерв в
електропостачанні,

підпункт 3.4.1 пункту 3.4
Ліцензійних умов
з постачання електричної
енергії

пунктом 2.6 «Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 12-НКРЕ (квартальна)» «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг», яким встановлено, що
ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у
формі звітності № 12-НКРЕ;
вимогами пунктів 7.13 та 8.2 Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від
31.07.1996 № 28,
вимогами пунктів 34 та 38 Правил користування
електричною
енергією
для
населення,
затверджених
постановою КМУ від 26.07.1999 № 1357.

При плановій перевірці було здійснено перевірку формування «Електронного реєстру
перерв в електропостачанні по філії ПАТ «Миколаївобленерго» Березанського району
Південного округу за липень 2016 року, зокрема, перевірки правильності ведення та
об’єктивного заповнення Форми моніторингу показників якості послуг.
При досліджені Реєстру перерв в електропостачанні та Оперативного журналу філії ПАТ
«Миколаївобленерго» Березанського району Південного округу встановлено наступне:
- відсутній запис в Оперативному журналі щодо дати та часу відключення/підключення до
електричних мереж фідеру 10 кВ № 532 (запис по Реєстру № 1),
- перерва в електропостачанні споживачів, підключених до ТП № 198 від 01.07.2016 з 19:22 до 23:20,
яка вказана в Реєстрі за № 3, не занесена до Оперативного журналу,
- відсутній запис в Оперативному журналі щодо часу підключення до електричних мереж СКТП
№ 586 після її відключення від 04.07.2016 14:31 (запис по Реєстру № 11),
- запис по Реєстру № 26 по КТП № 77 фідери 1 та 2 щодо перерви в електропостачанні від 08.07.2016
з 10:15 до 14:59 було визначено, як «без попередження». З факту, характер робіт згідно з даними
Оперативного журналу не був аварійним, при цьому споживачів, підключених до КТП № 77,
про відключення повідомлено не було,
- перерва в електропостачанні споживачів, підключених до ТП № 142, від 11.07.2016 з 09:15 до 16:20
для проведення капітального ремонту даної ТП, що зафіксовано в Оперативному журналі, до Реєстру
не внесено,
- перерва в електропостачанні по фідеру 10кВ № 892 від 18.07.2016 з 11:00 до 11:55 через виконання
робіт за нарядом Н-528, що зафіксовано в Оперативному журналі, до Реєстру не внесено,
- перерва в електропостачанні споживачів, підключених до ТП № 563, від 18.07.2016 з 15:50 до 17:27,
що зафіксовано в Оперативному журналі, до Реєстру не внесено.
Відповідно до наданого Реєстру, з 80 відключень:

- 13 запланованих відключень були з попередженнями,
- 54 заплановані відключення (перерви в електропостачанні) були здійснені без попередження

споживачів,
- 9 незапланованих відключень стали внаслідок технологічних порушень в мережі ліцензіата,
- 3 незаплановані відключення стали внаслідок дій інших споживачів,
- 1 незаплановане відключення стало внаслідок форс-мажорних обставин.

Відповідно до наданого ПАТ «Миколаївобленерго» реєстру перерв в електропостачанні за липень
2016 року по філії Доманівського району Північного округу виявлена наявність 75 відключень
загальною тривалістю 13 134 хвилини. Усі відключення, які були виконані за липень 2016 року були
довгостроковими.
При цьому було відключено:
- на ступені напруги 0,4 кВ – 6693 точок продажу електроенергії на міській території та 6448 точок
продажу електроенергії в сільській місцевості;
- на ступені напруги 6 – 20 кВ – 89 точок продажу електроенергії на міській території та 34 точки
продажу електроенергії в сільській місцевості.
При перевірці Реєстру перерв в електропостачанні філії ПАТ «Миколаївобленерго» Доманівського

району Північного округу за липень 2016 виявлено не відповідність даних Оперативного журналу
внесеним даним реєстру, а саме:
- у пункті 3 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 0,4 кВ ТП 506
ф.1 дата 02.07.2016, час відключення 09:02, час включення 10:31, а в Оперативному журналі ПЛ 0,4 кВ ТП
506 ф.1 дата 02.07.2016, час відключення 9:35, час включення 10:31 (помилка у тривалості перерви
складала 33 хвилини);
- у пункті 5 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 10 кВ ф.073
дата 02.07.2016, час відключення 09:16, час включення 11:11, а в Оперативному журналі ПЛ 10 кВ ф.073
дата 02.07.2016, час відключення 9:51, час включення 11:11 (помилка у тривалості перерви складала 35
хвилин);
- у пункті 21 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 10 кВ ф.843
дата 13.07.2016, час відключення 09:41, час включення 09:52, а в Оперативному журналі ПЛ 10 кВ ф.843
дата 13.07.2016, час відключення 9:41, час включення 10:01 (помилка у тривалості перерви складала 9
хвилин);
- у пункті 23 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 0,4 кВ ТП
105 ф.2 дата 13.07.2016, час відключення 07:54, час включення 11:15, а в Оперативному журналі ПЛ 0,4
кВ ТП 105 ф.2 дата 13.07.2016, час відключення 8:45, час включення 11:45 (помилка у тривалості
перерви складала 81 хвилина);
- у пункті 31 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 0,4 кВ ТП 67
ф.1 дата 15.07.2016, час відключення 13:28, час включення 14:59, а в Оперативному журналі ПЛ 0,4 кВ
ТП 67 ф.1 дата 15.07.2016, час відключення 13:38, час включення 14:59 (помилка у тривалості перерви
складала 10 хвилин);
- у пункті 35 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 0,4 кВ ТП
105 ф.1 дата 18.07.2016, час відключення 14:50, час включення 17:09, а в Оперативному журналі ПЛ 0,4
кВ ТП 105 ф.1 дата 18.07.2016, час відключення відсутній, час включення 17:29 (помилка у тривалості
перерви складала 20 хвилин);
- у пункті 53 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ТП 569 дата
22.07.2016, час відключення 09:22, час включення 15:30, а в Оперативному журналі ТП 569 дата
22.07.2016, час відключення 09:02, час включення 15:30 (помилка у тривалості перерви складала
20 хвилин);
- у пункті 67 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ТП 257 дата
25.07.2016, час відключення 11:11, час включення 17:00, а в Оперативному журналі ТП 257 дата
25.07.2016, час відключення 11:35, час включення 16:49 (помилка у тривалості перерви складала
35 хвилин);
- у пункті 76 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 0,4 кВ ТП
463 ф.1 дата 30.07.2016, час відключення 17:42, час включення 19:24, а в Оперативному журналі час
відключення ПЛ 0,4 кВ ТП 463 ф.1 дата 30.07.2016, час відключення 17:50, час включення 19:24,
(помилка у тривалості перерви складала 8 хвилин);
- у пункті 78 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ТП 41 дата
31.07.2016, час відключення 19:50, час включення 23:46, а в Оперативному журналі ТП 41 дата
31.07.2016, час відключення 19:29, час включення 23:46, (помилка у тривалості перерви складала
21 хвилина);
- в Оперативному журналі зазначено час відключення ТП 329 дата 28.07.2016, час відключення
11:15, дата 02.08.2016 час включення 11:27, в Реєстрі перерв в електропостачанні запис про
відключення даної ТП відсутній.
Відповідно до наданого ПАТ «Миколаївобленерго» Реєстру перерв в електропостачанні за липень
2016 року по філії Доманівського району Північного округу з 75 відключень:
- 3 запланованих відключення були з попередженнями;
- 57 запланованих відключень (перерв в електропостачанні) були здійснені без попереджень
споживачів;
- 15 відключень пов’язані з технологічними порушеннями у мережі ліцензіата.
Відповідно до наданого ПАТ «Миколаївобленерго» Реєстру перерв в електропостачанні за грудень
2016 року по філії Доманівського району Північного округу, виявлена наявність 101 відключення
загальною тривалістю 16 967 хвилини. Усі відключення, які були виконані за грудень 2016 року були
довгостроковими.
При цьому було відключено:
- на ступені напруги 0,4 кВ – 8530 точок продажу електроенергії на міській території та 8105 точок
продажу електроенергії в сільській місцевості;

- на ступені напруги 6 – 20 кВ – 37 точок продажу електроенергії на міській території.

При перевірці електронного реєстру перерв в електропостачанні філії ПАТ «Миколаївобленерго»
Доманівського району Північного округу за грудень 2016 року виявлено не відповідність даних
Оперативного журналу внесеним даним реєстру, а саме:
- у пункті 15 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 0,4 кВ ТП 36
ф.2 дата 05.12.2016, час відключення 19:38, час включення 22:53, а в Оперативному журналі ПЛ 0,4 кВ ТП
36 ф.2 дата 05.12.2016, час відключення 21:16, час включення 22:53, (помилка у тривалості перерви
складала 98 хвилин);
- у пункті 38 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ТП 36 дата
10.12.2016, час відключення 09:08, час включення 11:12, а в Оперативному журналі ТП 36 дата
10.12.2016, час відключення 08:30, час включення 11:12, (помилка у тривалості перерви складала 38
хвилин);
- у пункті 39 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 0,4 кВ ТП 24
ф.2 дата 09.12.2016, час відключення 10:35, час включення 10:41, а в Оперативному журналі ПЛ 0,4 кВ ТП
24 ф.2 дата 09.12.2016, час відключення 10:35, час включення 14:01, (помилка у тривалості перерви
складала 200 хвилин);
- у пункті 40 Рєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ТП 54 дата
09.12.2016, час відключення 11:13, час включення 11:22, а в Оперативному журналі ТП 54 дата
09.12.2016, час відключення 11:13, час включення 13:47, (помилка у тривалості перерви складала 145
хвилин);
- у пункті 63 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ПЛ 0,4 кВ ТП 3
ф.1 дата 20.12.2016, час відключення 14:33, час включення 15:57, а в Оперативному журналі ПЛ 0,4 кВ ТП
3 ф.1 дата 20.12.2016, час відключення 14:33, час включення 15:17, (помилка у тривалості перерви
складала 40 хвилин);
- у пункті 65 Реєстру перерв в електропостачанні зазначено дату та час відключення ТП 409 дата
20.12.2016, час відключення 16:12, час включення 16:35, а в Оперативному журналі ТП 409 дата
20.12.2016, час відключення 10:56, час включення 16:35, (помилка у тривалості перерви складала
324 хвилини).
Відповідно до наданого ПАТ «Миколаївобленерго» Реєстру перерв в електропостачанні за
грудень 2016 року по філії Доманівського району Північного округу зі 101 відключення:
- 6 запланованих відключень були з попередженнями;
- 83 запланованих відключень були здісненні без попереджень споживачів;
- 12 відключень пов’язані з технологічними порушеннями у мережі ліцензіата.
Відповідно до наданого ПАТ «Миколаївобленерго» Реєстру перерв в електропостачанні за
грудень 2016 року, по філії Вознесенського району Північного округу зі 234 відключень:
- 53 запланованих відключень були з попередженнями;
- 79 запланованих відключень (перерви в електропостачанні) були здійснені без
попереджень споживачів;
- 100 відключень пов’язані з технологічними порушеннями у мережі ліцензіата;
- 1 з вини інших ліцензіатів або споживачів;
- 1 з вини інших осіб.
Відповідно до наданого ПАТ «Миколаївобленерго» Реєстру перерв в електропостачанні за липень
2016 року, по філії Вознесенського району Північного округу зі 225 відключення:
- 48 запланованих відключень були з попередженнями;
- 82 запланованих відключення (перерви в електропостачанні) були здійснені без попереджень
споживачів;
- 86 відключень пов’язані з технологічними порушеннями у мережі ліцензіата;
- 6 з вини інших ліцензіатів або споживачів;
- 3 з вини інших осіб.
При перевірці Реєстру перерв в електропостачанні філії ПАТ «Миколаївобленерго» Вознесенського
району Північного округу за липень 2016 року виявлено не відповідність даних Оперативного
журналу внесеним даним Реєстру, а саме: у пункті 107
Електронного реєстру перерв
в електропостачанні зазначено відключення ТП 224 ф.1 дата 13.07.2016, час відключення 20:44,
а в Оперативному журналі ТП 274 ф.1 дата 13.07.2016, час відключення 20:44, (помилка запису № ТП в
реєстрі перерв в електропостачанні).
При перевірці Реєстру перерв в електропостачанні філії ПАТ «Миколаївобленерго» Вознесенського

району Північного округу за грудень місяць 2016 року виявлено не відповідність даних Оперативного
журналу внесеним даним реєстру, а саме у пункті 76 Електронного реєстру перерв в електропостачанні
зазначено відключення ТП 56 вводу - 0,4 кВ, дата 09.12.2016, час включення 15:06, а в Оперативному
журналі в ТП 74 установити ПН-2 ф.1, ф.2 включити рубильник вводу 0,4 кВ ТП56, включить автомат
вуличного освітлення, дата 09.12.2016, час відключення 15:06, (помилка запису щодо ТП 74 в
Оперативному журналі).
В Оперативному журналі зафіксовано багато виправлень в стовбці «Час виконання» без помітки
про виправлення. Оперативний журнал ведеться неохайно. Виправлення зроблені перед
перевіркою.

Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» порушено підпункт 3.5.1. пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії та підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії в частині недотримання законодавства України та
інших нормативних документів, а саме:
невірного формування Реєстру перерв в електропостачанні, що є порушенням вимог
постанови НКРЕ від 25.07.2013 № 1015 «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕквартальна «Звіт щодо показників надійності електропостачання» 12-НКРЕ-квартальна
«Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг»», в частині недотримання вимог
«Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо
показників надійності електропостачання», що призвело до спотворення даних
в формі № 11-НКРЕ-квартальна у 2016 році,
проведення у 2016 році Товариством запланованих відключень (перерв в
електропостачанні) без попереджень споживачів у строки, встановлені законодавством, що
є порушенням Правил користування електричною енергією, затверджених постановою
НКРЕ від 31.07.1996 № 28 та Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою КМУ від 26.07.1999 № 1357 (далі – ПКЕЕН) а саме порушення:
пункту 7.13 ПКЕЕ, яким встановлено, електропередавальна організація має
попередити споживача про очікуване відключення не пізніше ніж за 10 днів для узгодження з
ним точної дати (дня і години) перерви постачання електричної енергії. Якщо в
п'ятиденний термін після одержання попередження споживач не узгодить дату перерви
постачання електричної енергії, електропередавальна організація зобов'язана самостійно
встановити цей час з повторним попередженням споживача про це не пізніше ніж за 24
години до відключення,
пункту 8.2 ПКЕЕ, яким встановлено, що постачальник електричної енергії за
регульованим тарифом зобов'язаний, зокрема відповідно до умов договору повідомляти
споживачів та постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом про
застосування графіків обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання
електричної потужності, аварійних відключень споживачів електричної енергії, час їх
початку та закінчення, величину зниження споживання електричної енергії та
потужності, планові ремонтні роботи в електричних мережах, що спричиняють перерву в
електропостачанні споживачів,
пункту 34 ПКЕЕН, яким встановлено, що користування електричною енергією може
бути тимчасово припинено у разі: проведення планових ремонтів електроустановок і
електричних мереж; виникнення режимів, безпосередньо не пов'язаних з аварією, за яких
провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності. Про тимчасове
припинення постачання електричної енергії енергопостачальник повідомляє через засоби
масової інформації не пізніше ніж за 10 днів. Під час виникнення аварійних режимів
енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити побутових
споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії,
пункту 38 ПКЕЕН, яким встановлено, що енергопостачальник зобов'язується:
забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та
договором; надавати інформацію про послуги, пов'язані з електропостачанням, та про
терміни обмежень і відключень; гарантувати безпечне користування послугами,
пов'язаними з електропостачанням, за умови дотримання побутовими споживачами вимог
правил безпечної експлуатації внутрішньої електричної мережі, електроустановок та

побутових електроприладів.
При перевірці були розглянуті питання виконання ПАТ «Миколаївобленерго» вимог
постанови НКРЕ від 25.07.2013 № 1015 «Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕ
(квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕ (квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення,
в частині достовірності інформації, зазначеної Товариством у формі звітності
12-НКРЕ.
Перевіркою встановлено, що, відповідно до даних звіту 12-НКРЕ «Щодо показників
комерційної якості надання послуг» за період з 01.04.2016 по 31.03.2017 роки (Додаток № 28)
загальна кількість звернень до ПАТ «Миколаївобленерго» склала 11949 шт., в тому числі з питань:
1. Щодо надання доступу до місцевих (локальних) електромереж ПАТ «Миколаївобленерго»,
включаючи видачу технічних умов, приєднання електроустановки замовника до електричних
мереж, підключення електроустановок споживача після відключення, відновлення
електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості,
витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику – 8956 шт.
2. Щодо надання на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії – 929 шт.
3. Щодо перевірки рахунків за спожиту електроенергію та розрахункових засобів обліку – 825 шт.
4. Щодо вимірювання показників якості електричної енергії при їх відхиленні від договірних
значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії – 0 шт.
5. Щодо оформлення актів - претензій щодо порушення умов договору – 0 шт.
6. Щодо проведення експертизи приладу обліку – 0 шт.
7. Інші письмові звернення громадян – 874 шт.
При проведенні планової перевірки по філії ПАТ «Миколаївобленерго» м. Миколаєва
у диспетчерському пункті були перевірені «Журнал заявок абонентів, дефектів і пошкоджень на
ПЛ-0,4 кВ» та «Журнал реєстрації заяв та скарг по філії ПАТ «Миколаївобленерго» м. Миколаєва
№ 01-13.
Інформація по зверненням споживачів щодо якості електропостачання, зареєстровані
у «Журналі заявок абонентів, дефектів і пошкоджень на ПЛ-0,4 кВ» філії м. Миколаєва
№
№, дата та
п/п час звернення
1

2

1

№ 726,
19.08.16
11-40

2

№ 735,
29.08.16
12-00

3

4

5

№ 790,
02.09.16
9-00
№ 793,
02.09.16
11-59
№ 354,
04.10.16
13-55

Адреса заявника

Суть звернення

Дата та час
виконання

3

4

5

6

Результат перевірки

вул. Спаська, 26/1

Скарга. Виконати виміри
напруги

19.08.16
12-45

Виконано заміри на
ТП-16 ф.161
U=230-23-225В
I=35-44-50 А
U=210-213-215В

вул. Чайковського, 7/2
066-626-61-65

Перепади напруги
U=140-280В

29.08.16
14-28

Виконано ревізію
ввода на опорі

мкр. Матвєєвка,
вул. 1 Песчана, 99
097-906-90-76

Низька напруга у мережі

02.09.16
10-00

Виконано заміри у
споживача – 217 В на
ТП-954
U=242+237-244В,
Iф1=18-16-10 А,
Iф2=33-31-10 А,
Iф3=40-36-35 А

вул.10 Лінія, 2
23-65-07

Низька напруга у мережі

02.09.16
14-07

у споживача напруга
225 В стабілізувалась

вул. 7 Слобідська, 3/8

Висока напруга у мережі

04.10.16
18-35

Пошкодження
внутрішньо
будинкових мереж

ТП-959 абонентська.
Напруга
стабілізувалась причина у кабелі з ТП
до №1
Виконані заміри за
адресою споживача,
U=220 В
У споживача – 205 В
ТП-1085
U=230-229-227 В
I=59-60-70 А
«О»-15А
У споживача напруга
– 210 В,
в ТП-242-237-235 В
Виконано заміри у
споживача – 213 В на
ТП-99
U=228-228-226 В,
Iф1=38-70-50 А,
Iф2=16-20-25 А,
Iф3=39-17-16 А,
IсумТП=74-100-83 А

6

№ 388,
07.10.16
11-20

мкр. Матвєєвка,
вул. Колхозна, 148

Висока напруга в мережі

07.10.2016
12-55

7

№ 391,
08.10.16
8-10

вул. 10 Лінія, 2 кв. 1
097-285-91-29

Низька напруга у мережі

08.10.16
9-05

8

№ 392,
08.10.16
8-47

Новий Водопой,
пров. Ясний, 9
063-678-07-51

Низька напруга у мережі

08.10.16
9-40

9

№ 433,
10.10.16
18-00

вул. Димова, 6

Виконати заміри напруги

10.10.16
18-40

10

№ 436,
11.10.16
9-20

Новий Водопой,
вул. 9 Лінія, 91
063-933-67-77

Низька напруга у мережі

11.10.16
10-17

Старий Водопой,
п .7 Круговий, 8, кв. 1

Низька напруга у мережі

11.10.16
11-20

Виконані заміри.
у споживача U=225 В

вул. 11 Военна, 50
71-69-94

Низька напруга у мережі с
18-00 до 21-00 U=190-195В

26.10.16
14-00

У споживача -220,
210, 207

вул.Потомкінська, 29,
кв. 6
067-547-01-60

Низька напруга у мережі

18.10.16
15-00

в ЖЕК

11

12

13

№ 437,
11.10.16
10-00
№ 633,
18.10.16
10-56
№ 635,
18.10.16
10-00

14

№ 636,
18.10.16
хх-хх

вул. 10 Лінія, 2, кв. 4
23-65-07

Перепади напруги у мережі

18.10.16
15-07

15

№ 640
18.10.16
хх-хх

Старий Водопой
пров. Крайній, 3, кв. 1
066-809-26-35

Низька напруга у мережі
135-140В

18.10.16
19-00

16

№ 113
04.02.17
14-26

вул.Чигрина, 150,
кв. 465
57-45-73

Низька напруга у мережі

04.02.17
16-42

Виконано
перерозподіл
навантаження ТП-444
U=232. 230.229
ТП-1085 У споживача
U-201В
Для усунення
необхідно 80м СІП та
анкера (2 прольота)
Проведена ревізія
ввода

Запис № 12 - споживач звернувся до Товариства зі скаргою про низьку напругу у мережі з
18-00 до 21-00. Товариством було виконані заміри напруги о 14-00, та зроблені висновки про
якісну напругу.
Таким чином, Товариством було порушено підпункт 3.4.1. пункту 3.4 Ліцензійних умов
з постачання електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством
України та іншими нормативними документами, зокрема, пунктом 38 ПКЕЕН, в частині
постачання електричної енергії споживачу з порушенням параметрів якості електричної
енергії, а також не вжиття заходів щодо приведення показників якості у відповідність з
вимогами нормативних документів.
За період з 01.04.2016 по 31.03.2017 в журналі зафіксовано 22 звернення: з них 6 звернень
споживачів електричної енергії з питань якості електричної енергії (Додаток 30).
1. Відповідно до запису
№ 16 в «Журналі реєстрації заяв та скарг по філії ПАТ
«Миколаївобленерго» м. Миколаєва від 14.09.2016 № 01-09-Ш-16 від Шведова В.П. (за адресою:
вул.Олійника,1 кв. 22, тел.097-975-69-97, о/р 563021, побутовий споживач) надійшла скарга про
високу напругу.

Зареєстрована відповідь від 23.09.16 № 01-09-Ш-16 – «З питань покращення якості
рекомендовано звернутися до ЖКП «Південь».
2. Відповідно до запису № 17 в «Журналі реєстрації заяв та скарг по філії ПАТ
«Миколаївобленерго» м. Миколаєва від 19.09.2016 № 01-09-П-17 від Полевого В. Л. (за
адресою: вул. 4 Парніковий, 35, тел. 063-704-78-62, о/р 733043, побутовий споживач)
надійшла скарга – «згоріла побутова техніка у зв’язку з роботами робітників ПАТ
«Миколаївобленерго».
Зареєстрована відповідь від 03.10.16 № 01-09-П-17– «Рекомендовано звернутись до
керівництва підприємства Житомирська мех.колона, м. Житомир, вул. Ватутіна, 106 Б».
3. Відповідно до запису № 19 в «Журналі реєстрації заяв та скарг по філії ПАТ
«Миколаївобленерго» м. Миколаєва від 17.10.2016 № 01-09-П-17/2 від Полевого В. Л. (вул.
4 Парніковий, 35, тел.063-704-78-62, о/р 733043, побутовий споживач) ПОВТОРНО надійшла
скарга – «згоріла побутова техніка у зв’язку з роботами робітників ПАТ
«Миколаївобленерго».
Зареєстрована відповідь від 08.11.16 № 01-09-П-17/2 – «Була надана вичерпна
відповідь від 03.10.16 № 01-09-П-17».
4. Відповідно до запису № 21 в «Журналі реєстрації заяв та скарг по філії ПАТ
«Миколаївобленерго» м. Миколаєва від 22.11.2016 № 01-09-М-20 від Мальцева О. (за адресою:
вул. Казарського, 1/6, тел. 093-539-02-59, о/р 755245, колективна скарга, побутові споживачи,
щодо перепаду напруги).
Зареєстрована відповідь від 05.12.16 № 01-09-М-20 – «Рекомендовано звернутися до ЖКП
«Південь».
5. Відповідно до запису № 05 в «Журналі реєстрації заяв та скарг по філії ПАТ
«Миколаївобленерго» м. Миколаєва від 27.02.2017 № 01-09-А-03 від Антоненко І. В. (за
адресою: вул. 2 Продольна, 2 в, тел.063-345-10-38, о/р 0154030, побутовий споживач) надійшла
скарга про низьку напругу та вимогу замінити опору.
Зареєстрована відповідь від 23.03.17 № 01-09-А-03– «Опори знаходяться у задовільному
стані. Напруга відповідає ДСТУ».
Вищенаведене доводить факти, що філія ПАТ «Миколаївобленерго» м. Миколаєва недбало
відноситься до приведення параметрів якості електроенергії у відповідність до вимог державного
стандарту – що є порушенням вимог підпункту 3.4.1. пункту 3.4. Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та
іншими нормативними документами, зокрема, пунктом 38 ПКЕЕН, в частині постачання
електричної енергії споживачу з порушенням параметрів якості електричної енергії, а також
не вжиття заходів щодо приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних
документів.
При цьому слід зазначити, що згідно з Інформацією щодо кількості прийнятих звернень за
тематикою, наданою Кол-центром ПАТ «Миколаївобленерго»,
за перевіряємий період
надійшло звернень щодо якості параметрів напруги – 7596: у т.ч. у 2016 році – 5740 дзвінків
та 92 електронних повідомлень, у І кв. 2017 року – 1744 дзвінків та 20 електронних
повідомлень.
Інформація щодо кількості прийнятих ПАТ «Микеолаївобленерго» звернень за тематикою
Код
теми

Тема

Підтема

Код
підтеми

1

2

3

4

Кількість дзвінків
5

2016

Т1

Т2

Приєднання до
мережі

Облік

Кількість
електронних
повідомлень
6

2017

2016

2017

Плата за приєднання
Час приєднання (порушення
встановлених строків)
Процедура надання технічних
вимог
Тимчасове підключення
Інше

Т1.1

6

9

2

0

Т1.2

18

8

0

0

Т1.3

3

1

0

0

Т1.4
Т1.5

4
113

33

0
2

0
2

Зчитування показників

Т2.1

97189

44780

29

14

лічильника

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Т13
Т14

Робота лічильника
Дифтарифний обсяг
електроенергії
Експертиза лічильника
Ремонт лічильника
Заміна лічильника
Інше
Якість параметрів напруги
Якість послуг
Надійність (безперебійність)
електропостачання
електропостачання
Інше
Зміна договору
Переоформлення договору
Неповна інформація у
договорі
Права споживача на
призупинення дії договору
Договір
Розірвання договору
Період оплати
Строки підписання договору
після подання заяви
Інше
Початок постачання після
зміни власника приміщення
Активація послуг
(подача напруги за Підключення споживача після
заявою споживача) відключення на певний строк
за його заявою
Відключення за несплату рахунків
Неправильно виставлений
рахунок
Виставлення
Незрозумілий рахунок
рахунків
Заборгованість за рахунком
Інше
Зміни тарифу
Тариф (ціна за
Неправильна ціна
електричну
Блочні тарифи
енергію)
Інше
Пільги, субсидії
Інформація про крадіжки електроенергії
Скарги на працівників компанії
Додаткові послуги споживачеві
Надання іншої довідкової інформації
Звернення не за адресою
Всього

Т2.2

3150

960

9

3

Т2.3

1068

336

11

3

Т2.4
Т2.5
Т2.6
Т2.7
Т3.1

4
20
196
996
5740

2
6
50
309
1744

0
0
2
4
92

0
0
1
3
20

Т3.2

77984

21018

20

9

Т3.3
Т4.1
Т4.2

12980
16
630

3122
5
210

19
0
3

8
0
2

Т4.3

4

1

0

0

Т4.4

2

1

0

0

Т4.5
Т4.6

7
0

2
-

0
0

0
0

Т4.7

2

-

0

0

Т4.8

110

20

18

2

Т5.1

13

0

0

Т5.2

311

68

0

0

1111

193

2

2

Т7.1

1954

722

7

4

Т7.2
Т7.3
Т7.4
Т8.1
Т8.2
Т8.3
Т8.4

8
39971
8078
12137
2
79
192
4998
157
168
15824
31344
6592
323181

12
16974
4098
2964
33
44
1824
65
59
5134
9058
2352
116225

0
32
20
2
0
0
2
6
0
4
46
615
8
955

0
33
8
4
0
1
5
4
0
3
71
28
4

8

234

Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно
з законодавством України та іншими нормативними документами, зокрема, пунктом
2.6. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо
показників комерційної якості надання послуг», затвердженої постановою НКРЕ від 25.07.2013
№ 1015, за даними форми № 12-НКРЕ визначено «0» звернень щодо показників якості
електропостачання, що було недостовірним.

7

підпункти 3.1.1 пунктів 3.1
Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії та
підпункт 3.1.1 пункту 3.1

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП звітність
передбачену Мінфіном та Держкомстатом України та
додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену
НКРЕКП в установленому порядку

Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії
Перевірено своєчасність надання із сторони ПАТ «Миколаївобленерго» на адресу Сектору
НКРЕКП звітів: форма № 5 - НКРЕ «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» ) (далі
- ф. № 5- НКРЕ), форма № 7- НКРЕ «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену
постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам»
(далі - ф. № 7-НКРЕ), форма № 3 - НКРЕ «Звіт про сплату постачальників електричної енергії за
користуванням місцевими( локальними) електромережами» (далі - ф. № 3 – НКРЕ), затверджені
постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 (із змінами) (далі – постанова № 1257).
Перевіркою було встановлено, що:
- ф. № 7 - НКРЕ за травень та жовтень місяці 2016 року були надані до Сектору НКРЕКП
у Миколаївській області днем пізніше встановленого постановою № 1257 терміну, а саме
21.06.2016 та 21.11.2016 відповідно.
Крім того, було встановлено, що фінансова звітність у період з 01.04.2016 по 31.03.2017,
також, надавалась з порушенням термінів подання звітності, встановлених вимогами
постанови № 157, саме :
- за І кв. 2016 року фінансова звітність була подана 28.04.2016 – термін подання
прострочений на 3 дні,
- за ІІ кв. 2016 року фінансова звітність була подана 27.07.2016 – термін подання
прострочений на 2 дні
- за ІІІ кв. 2016 року фінансова звітність була подана 28.10.2016 – термін подання
прострочений на 3 дні,
- за за ІV кв. 2016 року фінансова звітність була подана 28.02.2017 - термін подання
прострочений на 3 дні,
- за І кв. 2017 року фінансова звітність була подана 26.04.2017 термін подання
прострочений на 1 день.
Таким чином, ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» порушило підпункт 3.1.1 пункту 3.1
глави 3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3
Ліцензійних умов з передачі електроенергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
звітність передбачену Мінфіном та Держкомстатом України та додаткову звітність з
ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
За даними ПАТ «Миколаївобленерго», в І кварталі 2017 року замовникам із заявленою до
приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 5000 кВт (включно) було відмовлено
15 замовникам, в зв’язку з неможливістю проведення розрахунку плати за приєднання
електроустановок до електричних мереж із зазначенням причини відмов - не набуттям
чинності постанови НКРЕКП від 31.01.2017 № 148 та невизначеністю питомої вартості
нестандартного приєднання.
При вибірковій перевірці відмов замовникам в приєднані до електричних мереж ПАТ
«Миколаївобленерго», в зв’язку з неможливістю встановити плату за приєднання і, відповідно,
виконати всі дії, пов’язані з приєднанням замовника до електричних мереж (таблиця № 39),
встановлено наступне:
№
з/п
1
1.
2.
3.

Дані щодо перевірки законності відмов ПАТ «Миколаївобленерго» замовникам приєднання яке є
нестандартним у І кв. 2017 року
Заява щодо приєднання (дата, номер,
Реагування ПАТ
Замовник приєднання
потужність)
«Миколаївобленерго»
2
3
4
Лист щодо відмови
ПрАТ «Казанківське ХПП»
від 29.03.2017 № 1 (288 кВт)
від 07.04.2017 № 36/29-162
Лист щодо відмови
ТОВ «Компанія Євровнешторг»
від 28.03.2017 № 17 (370 кВт)
від 07.04.2017 № 36/29-161
ТОВ «ВО САНДЕРА»
від 17.03.2017 № 3 (200 кВт)
Лист щодо відмови

4.

5.

6.

7.

8.
9.

ТОВ «Порт Очаків»

від 03.02.2017 № 8 (300 кВт)

від 02.02.2017 № 13
(300 кВт) «для встановлення
електроопалювальних установок з
акумуляцією тепла по нічному тарифу»
від 02.02.2017 № 10
ТОВ «Комунсервіс Тепло»
(500 кВт) «для встановлення
м. Первомайск, вул. Демяна
електроопалювальних установок з
Коротченка, 18А (НВК ЗОШ № 15)
акумуляцією тепла по нічному тарифу»
від 02.02.2017 № 11
ТОВ «Комунсервіс Тепло»
(350 кВт) «для встановлення
м. Первомайск, вул. Івана
електроопалювальних установок з
Вмговського, 12 (ДНЗ № 6)
акумуляцією тепла по нічному тарифу»
від 02.02.2017 № 12
ТОВ «Комунсервіс Тепло»
(300 кВт) «для встановлення
м. Первомайск, вул. Демяна
електроопалювальних установок з
Коротченка, 30А (ДНЗ № 34)
акумуляцією тепла по нічному тарифу»
ТОВ «Комунсервіс Тепло»
м. Первомайск, вул. Демяна
Коротченка, 13 ДНЗ

ТОВ «Кристмас»
Бюджетна установа «Культурно-

10. ігровий комплекс» «Дитяче містечко
Казка»

11.

Квартирно-експлуатаційний
відділ (КЕВ) міста Миколаєва

від 07.04.2017 № 36/29-160
Лист щодо відмови
від 07.04.2017 № 36/29-158
Лист щодо відмови
№ 36/29-169 від 07.04.2017
Лист щодо відмови
№ 36/29-168 від 07.04.2017
Лист щодо відмови
№ 36/29-167 від 07.04.2017
Лист щодо відмови
№ 36/29-166 від 07.04.2017

від 30.03.2017 № 1 (200 кВт)

Лист щодо відмови
№ 36/29-190 від 07.04.2017

від 15.03.2017 № 12
(247,5 кВт)

Лист щодо відмови
№ 36/29-145 від 03.04.2017

від 06.03.2017 № 17
Укладено Договір про
(1297 кВт) для електропостачання
приєднання до електричних
житлового будинку за адресою: м. мереж, яке не є стандартним та
Миколаїв, проспект Героїв України,
видані технічні умови
військове містечко № 72
№ 02/27-119Н від 13.03.2017

При укладанні Договору про приєднання до електричних мереж, яке не є стандартним
№ 02/27-119Н від 13.03.2017 з КЕВ м. Миколаєва, з боку ПАТ «Миколаївобленерго» було порушено
вимоги Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж,
затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115 (далі – Методика), у зв’язку із
не набуттям чинності постанови НКРЕКП від 31.01.2017 № 148 та невизначеністю питомої
вартості нестандартного приєднання, що є порушенням вимог підпункту 3.5.1. пункту 3.5.
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з
законодавством України та іншими нормативними документами.
Під час виїзної перевірки ремонтів ПС 35-150 кВ ПАТ «Миколаївобленерго», з метою
встановлення достовірності інформації наданої в звітах та актах виконаних робіт, були вибрані
5 од. ПС 35-150 кВ, з них: 4 од. з фактичним недофінансуванням ремонту порівняно з планом,
та 1 од. з перевищенням планових витрат на ремонт.
Ремонт ПС 150/35/6 кВ «Темвод»
В процесі перевірки ліцензіатом були надані наступні документи, що стосуються виконання
робіт на ПС 150/35/6 кВ «Темвод»: дефектовочні акти; акти виконаних робіт; акти введення
в роботу.
Роботи, проведені актами виконаних робіт, виконані в повному обсязі.
Додатково були виявлені наступні зауваження щодо технічного стану електрообладнання
ПС 150/35/6 кВ «Темвод»: наявність іржі на корпусі розширювального баку силового
трансформатора 1Т 150/6 на ПС «Темвод», що є порушення вимог ПТЕЕСіМ, пункт:12.3.4.
ПС 150/35/6 кВ «Лески»
В процесі перевірки ліцензіатом були надані наступні документи, що стосуються виконання
робіт на ПС 150/35/6 кВ «Лески»: дефектовочний акт, акти виконаних робіт, акт введення
в роботу.
Роботи, проведені актами виконаних робіт, виконані в повному обсязі.
Ремонт ПС 35/6 кВ «Кульбакино»

В процесі перевірки ліцензіатом були надані наступні документи, що стосуються виконання
робіт на ПС 35/6 кВ «Кульбакино»: дефектовочний акт, акти виконаних робіт, акт введення
в роботу.
Роботи, проведені актами виконаних робіт, виконані в повному обсязі.
Були виявлені наступні зауваження щодо технічного стану електрообладнання
ПС 35/6 кВ «Кульбакино»:
- пошкоджені плити перекриття кабельних каналів, що є порушенням вимог (ПТЕЕСіМ
п. 12.4.11);
- наявність іржі на видимих металевих частинах контуру заземлення блискавковідводів, що є
порушенням вимог (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, п. 5.1, додаток Б таблиця Б.1 код
дефекту-С51, ПТЕЕСіМ п.12.11.5, ПУЕ п. 1.7.120);
- наявність підтікання масла на Тр.1- 35/10, що є порушенням вимог (ГКД 34.20.503-97
додаток 1 «Комплекс робіт по технічному обслуговуванню ТП 6-20/0.4 кВ та РП-6-20кВ,
Комплекс робіт по капремонту ТП-6-20/0.4 кВ та РП 6-20 кВ» п.1, СОУ 40.1-2167768107:2009 пункт: 14.1.2);
- пошкоджено контур заземлення КРУН 10 кВ, що є порушенням вимог (ГКД 34.20.503-97,
Додаток 1, «Комплекс робіт по технічному обслуговуванню ТП 6-20/0,4 кВ і РП 6-20 кВ»,
п.1).
ПС 35/10 кВ «Калинівка»
В процесі перевірки ліцензіатом були надані наступні документи, що стосуються виконання
робіт на ПС 35/10 кВ «Калинівка»: дефектовочний акт, акти виконаних робіт, акт введення в
роботу.
Роботи, проведені актами виконаних робіт, виконані в повному обсязі.
Були виявлені наступні зауваження щодо технічного стану електрообладнання ПС 35/10
кВ «Калинівка»:
- відсутні відповідні позначення на дверях КРУН 10 кВ, що є порушенням вимог пункту
12.4.17 ПТЕЕСіМ;
- потребують оновлення температурні позначки на розширювальному бачку силового
трансформатора ТР.2 35/10, що є порушення вимог пункту 6.11 СОУ 40.1-21677681-07:2009;
- не очищено від трави і чагарнику територію ПС 35/10 «Калинівка», що є порушенням
вимог (НАПБ В.01.034-2005 п.8.1.9);
- наявність іржі на видимих металевих частинах контуру заземлення блискавковідводів, що є
порушенням вимог пункту 12.3.4 ПТЕЕСіМ.
ПС 35/10 кВ «Пионерская»
В процесі перевірки ліцензіатом були надані наступні документи, що стосуються виконання
робіт на ПС 35/10 кВ «Пионерская»: дефектовочний акт, акти виконаних робіт, акт введення
в роботу.
Витрати, зазначені в Звіті про виконання програми ремонтів ПАТ «Миколаївобленерго»,
підтверджуються.
Для встановлення достовірності обсягів виконаних робіт був проведений виїзд на ПС 35/10 кВ
«Пионерская». Роботи, проведені актами виконаних робіт, виконані в повному обсязі.
Додатково були виявлені наступні зауваження щодо технічного стану електрообладнання ПС
35/10 кВ «Пионерская»:
- не очищено від трави і чагарнику територію ПС 35/10 «Пионерская», що є порушенням
вимог пункту 8.1.9 НАПБ В.01.034-2005;
- наявність іржі на видимих металевих частинах контуру заземлення блискавковідводів, що є
порушенням вимог (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, п.5.1, додаток Б таблиця Б.1 код дефектуС51, ПТЕЕСіМ п.12.11.5, ПУЕ п. 1.7.120).
За результатами огляду електричних мереж, в т.ч. реконструйованих в ході виконання ІП,
були виявлені порушення нормативних документів, а саме:
1. На опорах № №3-8, № №10-15, № №18-21, № №23-27, № 29, № № 31-38, № № 40-64,

№ № 66-90, № № 93-98, № № 100-152, №153, № № 155-188 ПЛ-35кВ «Березань-Тузли-Коблево»
частину заземлювальних провідників, що прокладено відкрито, не пофарбовано у чорний
колір - порушення п.12.11.5 ПТСіМ.
2. На опорі № 25 ПЛ-35кВ «Березань-Тузли-Коблево» порядковий номер відсутній порушення п. 2.5.18 ПУЕ.
3. Металеві опори № 1, № 2, № 9, № 16, № 17, № 22, № 28, № 30, № 39, № 65, № 91, № 92,
№ 99, № 153, № 154 ПЛ-35кВ «Березань-Тузли-Коблево» не захищені від корозії – порушення
п. 2.5.19 ПУЕ.
4. Площадка навколо опор № 30, № 91, № 92, № 189 ПЛ-35кВ «Березань-Тузли-Коблево»
не очищена від чагарника – порушення п. 2.5.16 ПУЕ.
5. В приміщеннях ПС 150/35/6 кВ «Темвод» і ПС 150/35/6 кВ «Ліски», де встановлені
акумуляторні батареї, світильники аварійного освітлення не відрізняються знаками або
пофарбуванням від робочих світильників - порушення п. 12.13.1 ПУЕ.
Виїзною перевіркою додатково були виявлені наступні зауваження щодо технічного
стану електрообладнання:
в наявності захаращення зеленими насадженнями ТП-80 філії ПАТ «Миколаївобленерго»
«Південна» , що є порушенням вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, п.5.1, додаток А
таблиця А.1 код дефекту-Т42, Т43);
низькій рівень трансформаторного масла у розширювальному баку трансформатора ТП-431
філії ПАТ «Миколаївобленерго» «Південна», що є порушенням вимог (ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, п.5.1, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.);
відсутній розрядники в РУ-10 кВ ТП-936 по філії ПАТ «Миколаївобленерго» «Південна»,
що є порушенням вимог (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, п.5.1, додаток Б таблиця Б.1 код
дефекту-В83*)
в наявності захаращення зеленими насадженнями ПЛ-10кВ біля ТП-936 по філії ПАТ
«Миколаївобленерго» «Південна», що є порушенням вимог (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005,
п.5.1, додаток А таблиця А.1 код дефекту-Т42, Т43);
пошкоджено контур заземлення ТП-340 , що є порушенням вимог (ГКД 34.20.503-97,
Додаток 1, «Комплекс робіт по технічному обслуговуванню ТП 6-20/0,4 кВ і РП 6-20 кВ», п.1);
відсутній розрядники в РУ-10 кВ ТП-922 по філії ПАТ «Миколаївобленерго» «Південна»,
що є порушенням вимог (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, п.5.1, додаток Б таблиця Б.1 код
дефекту-В83*);
відсутній розрядники в РУ-10 кВ ТП-29 по філії ПАТ «Миколаївобленерго» «Південна», що
є порушенням вимог (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, п.5.1, додаток Б таблиця Б.1 код
дефекту-В83*);
в наявності захаращення зеленими насадженнями ТП-26 філії ПАТ «Миколаївобленерго»
«Південна» , що є порушенням вимог (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, п.5.1, додаток А
таблиця А.1 код дефекту-Т42, Т43)
Таким
чином,
за
результатами
дослідження
виконання
зі
сторони
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» Програми ремонтів на 2016 рік були виявлені порушення
вимог підпункту 3.5.1. пункту 3.1. Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині
недотримання законодавства України та інших нормативних документів.

Департаментом ліцензійного контролю із зазначених вище фактів буде
підготовлено відповідне звернення до Державної інспекції з енергетичного нагляду
України за результатами розгляду акта планової перевірки від 31.07.2017 № 123.

Щодо розрахунків із ДП «Енергоринок» за куповану на ОРЕ електричну енергію
У періоді з 01.04.2016 по 31.12.2016 ПАТ «Миколаївобленерго» здійснило закупівлю
електричної енергії у ДП «Енергоринок» на загальну суму 2 224 081,6 тис. грн (з ПДВ) та
оплатило за отримані обсяги електричної енергії грошові кошти в сумі 2 159 085,5 тис. грн
(з ПДВ).

Рівень оплати ПАТ «Миколаївобленерго» по розрахункам із ДП «Енергоринок» за
електричну енергію, отриману за 9 останніх місяців 2016 року, склав 95,6 %, в результаті чого
утворився поточний борг за грудень 2016 року станом на 31.12.2016 на суму 76 019,3 тис. грн
(з ПДВ).
Сума заборгованості перед ДП «Енергоринок» була оплачена в січні місяці 2017 року, а
саме 04.01.2017 – 70 000,0 тис. грн та 05.01.2017 – 6 050,0 тис. грн.
Згідно з пунктом 6.4. Договору від 31.10.2007 № 4286/02, остаточний розрахунок за куплену
у
ДП
«Енергоринок»
електроенергію
в
розрахунковому
місяці
здійснюється
ПАТ «Миколаївобленерго» до 14 (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим.
Таким чином, ПАТ «Миколаївобленерго» в період з 01.04.2016 по 31.12.2016 здійснювало
належне проведення оплати за куповану електричну енергію на Оптовому ринку електричної
енергії.
Протягом І кварталу 2017 року Товариство здійснило закупівлю електричної енергії
у ДП «Енергоринок» на загальну суму 811 395,9 тис. грн та оплатило за отримані обсяги
електричної енергії грошові кошти в сумі 850 264,4 тис. грн. Рівень оплати
ПАТ «Миколаївобленерго» по розрахункам із ДП «Енергоринок» за електричну енергію,
отриману у І кварталі 2017 року, склав 104,8 % в результаті чого утворилась дебіторська
заборгованість станом на 01.04.2017 на суму 37 150,8 тис. грн.
У І кварталі 2017 року ПАТ «Миколаївобленерго» оплатило заборгованість за грудень
місяць 2016 року у сумі 76 019,3 тис. грн, яка станом на 05.01.2017 була погашена Товариством у
повному обсязі.
Стосовно дотримання ПАТ «Миколаївобленерго» пункту 2.5 Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії та пункту 2.5 Ліцензійних умов з передачі електричної
енергії, в частині обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність за принципом
економічної
доцільності,
плановою
перевіркою
було
встановлено,
що
ПАТ «Миколаївобленерго» у 2016 році продовжило роботу щодо повернення Товариством
недоотриманих у 2015 році за Договорами поворотної фінансової допомоги грошових
коштів у сумі 15 466 666,66 грн, а саме, від Приватного акціонерного товариства «Холдінгова
компанія «Електромережа»» (далі - ПрАТ ХК «Електромережа») по Договору від 11.06.2015 б/н у
термін, визначений Додатковою угодою № 1 до Договору від 11.06.2015 б/н, а саме,
до 31.12.2015.
ПАТ «Миколаївобленерго»
було укладено із ПрАТ ХК «Електромережа» Договір
реструктуризації від 18.02.2016 б/н (далі – Договір реструктуризації) на загальну суму боргу
16 000 000, 00 грн. На підставі укладеного між Товариством та ПрАТ ХК «Електромережа»
Договору реструктуризації, ПрАТ ХК «Електромережа» у 2016 році частково було сплачено
заборгованість, а саме, в сумі 533 333,34 грн, що підтверджувалось 2 копіями виписок ПАТ «Банк
Восток» по рахунку 2600.7.01.0306909: від 15.03.2016 на суму 266 666,67 грн та від 13.04.2016 на
суму 266 666,67 грн. Таким чином, залишок несплаченої реструктуризованої заборгованості
ПрАТ ХК «Електромережа» перед Товариством по Договору реструктуризації станом на
13.04.2016 складав 15 466 666,66 грн.
Плановою перевіркою встановлено, що ПАТ «Миколаївобленерго» 01.06.2016 зверталось до
Господарського суду м. Києва листом Товариства від 01.06.2016 № 01/22-3636 із Позовною
заявою від 01.06.2016 до ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» про стягнення боргу по
Договору реструктуризації від 18.02.2016 року в сумі 15 466 666, 66 грн. Відповідно до Рішення
Господарського суду м. Києва від 18.07.2016 по Справі № 910/10456/16, Господарським судом
м. Києва позов ПАТ «Миколаївобленерго» було задоволено в повному обсязі, стягнуто
з ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» на користь Товариства 15 466 666, 66 грн
основного боргу та 206 700 грн витрат по сплаті судового збору. Рішення суду набрало законної
сили 02.08.2016 року та не оскаржувалось ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа».
ПАТ «Миколаївобленерго» 15.08.2016 було отримано Наказ Господарського суду міста
Києва від 02.08.2016 по Справі № 910/10456/16 «Про примусове виконання Рішення» (далі –
Наказ від 02.08.2016) щодо стягнення з ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа»
заборгованості в сумі 15 466 666, 66 грн основного боргу та 206 700 грн витрат по сплаті

судового збору (вх. реєстраційний номер Товариства від 15.08.2016 № 22/6719). На підставі
Наказу від 02.08.2016, Товариством 23.08.2016 листом ПАТ «Миколаївобленерго» від 23.08.2016
№ 01/22-5146 було направлено до відділу примусового виконання рішень Департаменту
державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - ДВС) Заяву про відкриття
виконавчого провадження. ДВС було розглянуто Заяву ПАТ «Миколаївобленерго» від 23.08.2016
№ 01/22-5146 про відкриття виконавчого провадження та прийнято рішення щодо відкриття
виконавчого провадження (постанова ДВС «Про відкриття виконавчого провадження» від
16.09.2016 ВП № 52194654) (далі – постанова ДВС від 16.09.2016 ВП № 52194654). Зазначена
постанова була отримана Товариством 26.08.2016 (вх. реєстраційний номер Товариства від
26.08.2016 № 22/7829).
Відповідно до листа ДВС від 19.10.2016 № 20.1/351/8 на адресу ПАТ «Миколаївобленерго»,
ДВС було направлено Товариству постанову ДВС «Про арешт коштів боржника» від 19.10.2016
ВП № 52194654 по зведеному виконавчому провадженні на загальну суму 139 345 045,54 грн
(в т.ч. на користь ПАТ «Миколаївобленерго» - 15 466 666,66 грн основного боргу та 206 700,00
грн витрат по сплаті судового збору на загальну суму - 15 673 366,66 грн) (вх. реєстраційний
номер Товариства від 25.10.2016 № 22/8668).
Відповідно до листа ПАТ «Миколаївобленерго» від 29.06.2017 № 01/22-3783, перевіркою
встановлено, що Товариство зверталось на адресу ДВС щодо надання інформації стосовно
заходів, спрямованих на примусове виконання зазначеного Наказу та термінового повідомлення
ПАТ «Миколаївобленерго» про стан виконання судового рішення.
За інформацією ПАТ «Миколаївобленерго», 21.06.2017 Ухвалою господарського суду
м. Києва було порушено провадження у Справі № 910/7448/17 про банкрутство ПрАТ
«Холдингова компанія «Енергомережа» за ознаками ст. 16 ЗУ «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Відповідно до листа ПАТ
«Миколаївобленерго» від 05.07.2017 № 01/22-3889, Товариство звернулось до Господарського
суду м. Києва із Заявою від 05.07.2017 № 01/22-3889 про визнання конкурсних кредиторських
вимог ПАТ «Миколаївобленерго» по Справі № 910/7448/17 на загальну суму 15 673 366,66 грн.
Справа призначена до судового розгляду на 21.08.2017.
Отже,
станом
на
момент
перевірки,
з
урахуванням
вжитих
з
боку
ПАТ «Миколаївобленерго» заходів щодо повернення Товариством недоотриманих у 2015 році за
Договорами поворотної фінансової допомоги грошових коштів у сумі 15 466 666,66 грн, а саме,
від ПрАТ ХК «Електромережа» по Договору від 11.06.2015 б/н, залишок несплаченої
реструктуризованої заборгованості ПрАТ ХК «Електромережа» перед Товариством по Договору
реструктуризації протягом перевіряємого періоду змінився лише на суму 266 666,67 грн та
складала станом на 31.03.2017 та на 31.07.2017 - 15 466 666,66 грн.
Таким чином, ПАТ «Миколаївобленерго» не дотримувалось пункту 2.5 Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії та пункту 2.5 Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії, в частині провадження ліцензованої діяльності за принципом
економічної доцільності, в частині не повернення на баланс Товариства станом на
31.07.2017 року фінансової допомоги, наданої ще у 2015 році іншому суб’єктам
господарювання, на загальну на загальну суму 15 466,67 тис. грн.
Одночасно, Департаменту ліцензійного контролю зазначає, що дане питання розглядалось
підчас проведення планової та позапланової перевірки у 2016 році за період діяльності ліцензіата
2015 року, за результатами яких прийянто постанови від 21.04.2016 № 656, від 16.06.2016 № 1144
та направлено лист НКРЕКП від 24.06.2016 № 6351/14.1.1/7-16 до Генеральної прокуратури
України, НАБУ, Нацполіції України, Фонду держмайна України.
Визначення суми необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми
ремонтів енергопостачальної компанії та надлишково отриманого або недоотриманого
доходу від здійснення ліцензованої діяльності відповідно до методичних рекомендацій,
затверджених постановою НКРЕКП від 21 березня 2017 року № 306 (зі змінами)
Визначення об’єктивної суми коштів, отриманої для фінансування ліцензованої діяльності
та виконання інвестиційної програми, програми ремонтів

1. Фактична сума оплати власними коштами в 2016 році реструктуризованої заборгованості
за
куповану
на
ОРЕ
України
електричну
енергію,
що
виникла
станом
на 01 січня 2012 року, та штрафних санкцій, нарахованих ДП «Енергоринок» по цій
заборгованості:
- сплата заборгованості – 34 127,4 тис. грн;
- сплата штрафних санкцій – 2 464,3 тис. грн.
2. Фактична сума частини чистого прибутку (дивіденди) на державну частку акцій,
нараховану за підсумками попереднього року та виплачену у звітному році – 7 049,2 тис. грн.
3. Фактична сума використання коштів за статтею «витрати на ремонт» з урахуванням
витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком, становить 52 143 тис. грн (без ПДВ).
4. Сума коштів недофінансування ІП станом на 20 січня 2017 року складається із суми
недофінансування ІП, згідно зі звітом про виконання ІП – 35 591,82 тис. грн (без ПДВ),
5. Перевіркою, також, встановлено, що при виконанні схваленої ІП на 2016 рік була
досягнута економія коштів у сумі 1 635,21 тис. грн (без ПДВ). Відповідно до додаткових
розрахунків Департаменту ліцензійного контролю економія по виконаних заходах ІП
становить 165,71 тис. грн (без ПДВ).
6. Сума перевищення вартості заходів ІП більш ніж 5% – 11 189,17 тис. грн (без ПДВ).
Відповідно до додаткових розрахунків Департаменту ліцензійного контролю сума
перевищення вартості заходів ІП більш ніж 5% становить 11 593,30 тис. грн (без ПДВ).
7. Заборгованість за куповану у 2016 році електричну енергію з ДП «Енергоринок» станом
на 01 січня 2017 року – відсутня;
8. Сума недоплати вугледобувних підприємств, що утримуються за рахунок коштів
Державного бюджету, за електроенергію, спожиту у звітному році на початок року, наступного за
звітним, та станом на 01 березня 2017 року – ліцензіат не здійснює постачання електричної енергії
зазначеним підприємствам.
9. Величина дефіциту коштів, що виникла при виконанні заходів зі стандартних приєднань
електроустановок замовників у 2016 році у зв’язку з перевищенням вартості виконаних заходів
над сумою отриманої плати за стандартні приєднання від замовників – 3 727 тис. грн (без ПДВ)
(відповідно до інформації наданої ліцензіатом).
16052 – 19779 = -3 727 тис. грн
Заходи зі стандартного приєднання електроустановок замовників за 12 місяців 2016 року
Показник

Вартість (без ПДВ),
тис. грн

1

2

Отримана плата за стандартне приєднання, тис. грн
Фактична вартість виконаних заходів по стандартному приєднанню
тис. грн (собівартість та витрати, що були капіталізовані)
Результат, тис. грн

16052
19779
-3727

10. Дохід, отриманий електропередавальною організацією, як плата за резерв абонованої
приєднаної потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року (до дати
набрання чинності Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних
мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115)
7 237 – 543 - 263 – 42 = 6 389 де
7 237 тис. грн - надходження коштів за нестандартне приєднання, закриті актами
виконаних робіт, без ПДВ;
543 тис. грн – собівартість витрат з нестандартного приєднання;
263 тис. грн – капітальні витрати на нестандартне приєднання;
42 тис. грн – дохід, отриманий, як плата за резерв абонованої приєднаної потужності в
електричних мережах, створених після 19 березня 2013 року.

11. Сума коштів отриманих ліцензіатом у вигляді пені та штрафних санкції за несвоєчасну
оплату спожитої електричної енергії, кошти, отримані від споживачів, як підвищена оплата за
електричну енергію за обсяг перевищення споживачем договірної величини споживання
електричної енергії та величини потужності за розрахунковий період відповідно до актів
законодавства та умов договору за 2016 рік складає – 5 320 тис. грн (без ПДВ).
Кошти, отримані Товариством у 2016 році від споживачів електричної енергії, як підвищена
оплата за електричну енергію за обсяг перевищення споживачами договірної величини
споживання електричної енергії та величини потужності за розрахунковий період, склали у сумі:
5 782 тис. грн
Визначення загальної суми недофінансування інвестиційної програми, програми ремонтів
у 2016 році та додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності
у 2016 році
Сума коштів недофінансування інвестиційної програми на звітний рік, за виключенням
суми економії, якщо така була зафіксована при перевірці 33 956,6 тис. грн (без ПДВ).
Відповідно до додаткових розрахунків Департаменту ліцензійного контролю економія
по виконаних заходах ІП становить 165,71 тис. грн (без ПДВ). Проти 1635,2 тис. грн (без ПДВ)
зафіксованих Актом перевірки від 31 липня 2017 року № 123. Згідно із аналізом виконання заходів
ІП на 2016 рік встановлено, що фактична сума економії коштів при виконанні заходів ІП скала –.
Таким чином, сума невиконання ІП на 2016 рік за виключенням суми економії коштів становить:
35 591,82 – 165,71 = 35 426,11 тис. грн (без ПДВ)
проти зафіксованої Актом перевірки від 31 липня 2017 року № 123
33 956,6 тис. грн (без ПДВ).
Додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення (зменшення)
фактичних обсягів розподілу та/або постачання електроенергії споживачам порівняно із
затвердженими в тарифах з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Постачання
Передача електроенергії
електроенергії

Розрахунок додатково отриманих доходів (-збитків) від перевищення фактичних обсягів товарної продукції
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 12 місяців 2016 року
Аналіз отриманих додаткових доходів ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" за 12 міс. 2016 р.
За діючим тарифом
фактично
Відхилення ("+"Усього,
Обсяг
Обсяг
Тарифи
додаткові доходи,
Період
Корисний
відреалізації
товарної
товарної
"-"-збитки)
дії
відпуск
електроенергії
продукції
продукції
тарифів
тис.
грн/ МВт*год.
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
кВт*год
01.01.-1.05.2016
44,51
118 180
34 222
189 408
8 431
-25 791
49,11
130 381
92 626
464 681
22 820
-69 805
1 клас 1.05-31.12.2016
ВСЬОГО
126 848
654 089
31 251
-95 597
1.01.-1.05.2016
183
249 794
88 555
682 794
124 951
36 397
200,28
272 554
175 931 1 243 226
248 993
73 062
2 клас 1.05-31.12.2016
ВСЬОГО
264 485 1 926 020
373 945
109 459
1+2 ВСЬОГО
391 333 2 580 109
405 196
13 862
клас
1.01.-1.05.2016
123 277
41 814
858 376
46 355
4 541
1 гр.+
2 гр. 1.05-31.12.2016
127 347
84 152 1 672 287
85 541
1 389
ВСЬОГО
Разом

125 966
517 300

2 530 663
5 110 772

131 897
537 092

5 930
19 793

Перевіркою встановлено, що ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 12 місяців 2016 року
отримало додатковий дохід за рахунок збільшення фактичних обсягів електричної енергії проти
планових обсягів продукції, затверджених у тарифах на постачання та передачу електричної

енергії, у сумі 19 793 тис. грн. За мінусом податку на прибуток 18 % додатковий дохід складав
16 230,3 тис. грн.
За підсумками 12 місяців 2016 року, різниця між сумою нарахувань плати за реактивну
енергію, встановленою постановою НКРЕКП, як джерело фінансування ІП на 2016 рік, та доходом
від реалізації реактивної енергії, склала:
43 658 × (1 - 0,18) – 26 425 = 9 375 тис. грн, де:
43 658 тис. грн – сума фактичного доходу від реактивної енергії за даними форми N 6НКРЕКП "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів
діяльності" (рядок 337, стовпчик 6) за 12 місяців 2016 року;
0,18 – ставка податку на прибуток у 2016 році, відповідно до положень Податкового
Кодексу України;
26 425 тис. грн – сума коштів за перетікання реактивної енергії, затверджена постановою
НКРЕКП, як джерело фінансування ІП на 12 місяців 2016 року.
За даними форми № 2-НКРЕ-місячна «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за
1-2 класами напруги» за 12 місяців 2016 року встановлено, що ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
було отримано дохід від зниження фактичних ТВЕ по зрівнянню з нормативними без податку на
прибуток у сумі 29 903,8 тис. грн, без ПДВ.
Дані щодо отриманого доходу ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» від зниження фактичних ТВЕ по зрівнянню з
нормативними за 12 місяців 2016 року

Період

1

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього, за 12
місяців 2016
року

Дохід
СередньоПАТ
Фактичні
Нормативні
Нетехнічні втрати
закупівельна «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»,
втрати
втрати
електроенергії згідно
ціна від ДП
отриманий від зниження
електроенергії, електроенергії,
з ф. № 2-НКРЕ,
«Енергоринок»,
фактичних ТВЕ по
тис. кВт * год тис. кВт * год
тис. кВт * год.
грн./МВт* год. зрівнянню з нормативними
ТВЕ, тис. грн
2

3

52913
33404
34109
26784
25722
26928
29955
27253
24180
35051
49855
406019
х

4

50486
41567
38623
29814
27528
27946
30484
29839
26861
36750
49859
432100
х

5

2427
-8163
-4514
-3030
-1806
-1018
-528
-2586
-2681
-1699
-2478
-4
х

6

1182,06
1187,85
1190,65
1192,70
1270,20
1248,37
1368,97
1366,29
1373,56
1515,36
1506,43
1501,34
х

Всього без податку на прибуток

0
9696,42
5376,97
3613,87
2257,86
1270,84
722,81
3533,22
3682,51
2574,61
3732,93
6,01
36 468,05
29 903,8

Визначаємо співвідношення частини економії ТВЕ, яка була джерелом фінансування
інвестиційної програми та операційних витрат до фактичної суми економії ТВЕ на 12 місяців 2016
року:
(19 677 +38 720): (36 468,05× (1-0,18))*100% = 195,28 %, де:
план від економії ТВЕ на 12 місяців 2016 року на ІП на 2016 рік – 19 677 тис. грн;
план від економії ТВЕ на 12 місяців 2016 року на фінансування операційних витрат –
38 720 тис. грн.
Оскільки показник > 75 %, встановлюємо показник на рівні 75%.
За підсумками 12 місяців 2016 року, недоотриманий дохід від економії ТВЕ (за «мінусом»
джерел фінансування ІП та операційних витрат) складав:

36 468,05× (1 - 0,18) × 0,75 – 19 677– 38 720 = -35 969,2 тис. грн
Дохід, отриманий електропередавальною організацією, як плата за резерв абонованої
приєднаної потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року (до дати
набрання чинності Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних
мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013 року, №115), зменшений на величину
податку на прибуток (на 18%) складав 5 239,0 тис. грн.
(7 237 – 543 - 263 – 42) × (1 – 0,18) = 6 389 × 0,82 = 5 239 тис. грн., де
7 237 тис. грн - надходження коштів за нестандартне приєднання, закриті актами
виконаних робіт, без ПДВ;
543 тис. грн – собівартість витрат з нестандартного приєднання;
263 тис. грн – капітальні витрати на нестандартне приєднання;
42 тис. грн – дохід, отриманий, як плата за резерв абонованої приєднаної потужності в
електричних мережах, створених після 19 березня 2013 року.
Станом на 01.01.2017 загальна сума недофінансування ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» по
статті «витрати на ремонт» за 12 місяців 2016 року (з урахуванням частини витрат, які було
капіталізовано) становить 4 008 тис. грн.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, на виконання протокольного рішення
НКРЕКП № 11 (витяг з протоколу від 24.11.2016 № 54), сума недовиконання Товариством
програми ремонтів 1 868,00 тис. грн (без ПДВ) була вилучена зі структури тарифів
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим
тарифом.
Таким чином, сума недофінансування статті «витрати на ремонт» з урахуванням витрат, які
були капіталізовані відповідно до бухгалтерського обліку має бути:
56 151 тис. грн – 52 143 тис. грн – 1 868 тис. грн = 2 140 тис. грн
проти зафіксованої Актом перевірки від 31 липня 2017 року № 123
56151 тис. грн – 5961 тис. грн - 32264 тис. грн – 13 918 тис. грн = 4 008 тис. грн.
Фінансування по статті «витрати на ремонт» за 12 місяців 2016 року (з урахуванням частини витрат, які було
капіталізовно) тис. грн. (без ПДВ)
Показник
Планові витрати на ремонт в структурі тарифів за 12 місяців 2016 року
Фактичні витрати:
Підрядний спосіб
Віднесена собівартість матеріалів та запасних частин по господарському
способу
Частина витрат, які були капіталізовані
загальна сума недофінансування статті «витрати на ремонт»

Витрати (тис. грн.)
56 151
52 143
5 961
32 264
13 918
4 008

Отримані Товариством у 2016 році от споживачів пені та штрафні санкції за несвоєчасну
оплату спожитої електричної енергії, склали у сумі:
5320 тис. грн *(1-0,18) = 4 362,4 тис. грн (зменшено на величину податку на прибуток (на - 18%)).
Кошти, отримані Товариством у 2016 році від споживачів електричної енергії, як підвищена
оплата за електричну енергію за обсяг перевищення споживачами договірної величини
споживання електричної енергії та величини потужності за розрахунковий період, склали у сумі:
5782 тис. грн *(1-0,18) = 4 741,2 тис. грн (зменшено на величину податку на прибуток (на - 18%)).
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що загальна сума недофінансування
ліцензіатами інвестиційної програми, програми ремонтів за 2016 рік та додатково отриманого або
недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у 2016 році становить:
35 426,11 + 16 230,3 + 9375 + (–) 35 969,2 + 2 140 + 5 239 + 4 362,4 + 4741,2 = 41 544,81 тис. грн

Сума об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності
Недоотримані кошти на поточний рахунок внаслідок недоплати вугледобувних
підприємств, що утримуються за рахунок коштів держбюджету, за електроенергію, спожиту за 12
місяців 2016 року, станом на 01.01.2017 дорівнювала - 0.
Протягом 12 місяців 2016 року ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» здійснило оплату у
рахунок погашення заборгованості минулих років перед ДП «Енергоринок» (що виникла до
01.01.2012 року) на загальну суму 36 591,7 тис. грн (без ПДВ), а саме: щодо погашення основного
боргу за електроенергію – 34 127,4 тис. грн; щодо погашення штрафних санкцій та судових витрат
– 2464,3 тис. грн.
Фактична сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій у
статутному капіталі Товариства, нарахована за підсумками 2015 року та виплачена у першому
півріччі 2016 року (без джерел фінансування), становила 7 049,2 тис. грн.
Станом на 01.01.2017, загальна сума дефіциту коштів ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
при виконанні заходів зі стандартних приєднань електроустановок замовників за 12 місяців 2016
року, у зв’язку з перевищенням вартості виконаних заходів над сумою отриманої плати за
стандартні приєднання від замовників, становив – 3727 тис. грн:
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що
недофінансування ліцензованої діяльності складає:

сума об'єктивних чинників

36 591,7 + 7 049,2 + 3 727 = 47 367,90 тис. грн
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що сума недоотриманих коштів по
джерелам фінансування «ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» Інвестиційної програми на 2016 рік з
обґрунтованих причин з урахуванням результатів додаткового аналізу виконання
інвестиційної програми складає:
41 544,81 - 47 367,90 = (-) 5 823,09 тис. грн (без ПДВ).
проти зафіксованої Актом перевірки від 31 липня 2017 року № 123:
16230,3 + 9375,0 + 5239,0 + 4008,0 + 4362,4 + 4741,2 - 35969,2 - 7049,2 - 3727,0 - 36591,7 =
(-) 39 381,2 тис. грн.

В результаті проведеного Департаментом ліцензійного контролю аналізу обсягів
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та технологічних витрат
електроенергії ПАТ «ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік встановлено, що ліцензіатом
отримано додаткові доходи в сумі 853 тис. грн (без ПДВ).

червень
липень
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1 811
1 668
1 250
1 134
1 152
1 268

1 182
1 185
1 189
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1 248
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834
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695
1 415
889
1 437
572
1 736
870

Додатково отримані
кошти

2 клас

33 482
26 623
24 520
18 376
16 665
16 938
18 631

Економія ТВЕ
(отримана)

1 клас

788
703
665
545
521
527
566

2 клас

13 938
12 430
11 770
9 643
9 208
9 329
10 019

Економія ТВЕ
(розрахункова)

1 клас

39 158
21 038
22 376
17 180
16 705
17 531
20 005

Економія

35 760
28 434
26 188
19 626
17 799
18 090
19 899

Скорегований
факт

травень

13 755
12 366
11 733
9 604
9 017
9 397
9 950

Економія

квітень

14 726
13 133
12 435
10 188
9 729
9 856
10 585

2 клас

Скорегований
факт

березень

Факт

лютий

Норматив

січень

1 клас

Факт

ТВЕ

2 клас

Норматив

1 клас

Закупівельна ціна
(фактична середня)

Технологічні витрати електроенергії ВАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік

-4 015 5 322
8 767 -5 491
4 531 -2 125
2 912 -1 205
1 366
-155
697
676
-145 1 466

серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Всього:
Співвідношення
фактичних до
нормативних
витрат

10 741
9 808
11 976
13 542
14 904
141 623

9 952
9 327
11 629
13 386
13 929
134 045

95%

19 098
17 053
24 774
28 801
34 955
290 477

17 301 10 166
575 17 881
14 853
9 283
525 15 967
23 422 11 335
641 23 196
26 479 12 817
725 26 966
35 926 14 107
797 32 728
271 974 134 045 7 578 271 974

1 217
1 086
1 578
1 835
2 227
18503

1 366
1 374
1 514
1 504
1 501
х

785
721
970
1 090
1 197
10 050

1 662 1 078
1 492
661
2 389
525
2 760
235
3 342 1 463
24 542 9 879

2 456
-891
3 022 -1 205
2 047
645
3 493
100
-1 457 3 716
23 672
853

94%

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень на
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (місто Миколаїв,
вулиця Громадянська, будинок 40, код ЄДРПОУ 23399393, п/р № 260003001362 в МОУ
АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО 326461, генеральний директор – Сивак Олег Петрович) за:
порушення підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії та підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП звітність передбачену Мінфіном та
Держкомстатом України та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену
НКРЕКП в установленому порядку;
порушення підпункту 3.2.2 пункту 3.2 Ліцензійних умов з передачі електричної
енергіїта підпункту 3.2.2 пункту 3.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни, зокрема,
установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації);
порушення підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та іншими нормативними
документами, зокрема:
вимогами пункту 3.9. Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та
виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності», затвердженої постановою
НКРЕ від 04 жовтня. 2012 року № 1257, яким встановлено, що у рядках 005-337, 345, 530-545,
590-660 графи 8 зазначаються фактичні сумарні дані відповідного періоду, що стосуються
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та
постачання електричної енергії за регульованим тарифом за відповідний період;
Постановою НКРЕ від 08 серпня 2013 року № 1070 «Щодо забезпечення
функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську
діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», а саме:
пунктом 2.12 розділу ІІ Додатка 1 у частині розміщення на офіційних веб-сайтах
ліцензіатів інформації щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених
пунктів, та вулиць, та/або об'єктів, яких буде відключено, дати та часу відключення (з
точністю до години). Інформація має бути розміщена не пізніше ніж за десять діб до початку
відключення,
підпунктом 3 пункту 3.1 розділу ІІІ Додатка 1 у частині здійснення вихідних дзвінків
для проведення опитування абонентів, у тому числі для оцінки якості роботи кол-центру.
Порядком формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕ від 13 грудня
2012 року № 1627, а саме:

пунктом 4.1 розділу ІV в частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалену
НКРЕКП, зокрема постановою від 22 грудня 2015 року № 3011 «Про встановлення тарифів
на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «Миколаївобленерго» (зі змінами) інвестиційну програму в повному обсязі
відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів
фінансування у вартісному вираженні,
пунктом 4.4 розділу ІV в частині зміни вартості виконання заходів, передбачених
інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених
схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків;
Правилами
приєднання
електроустановок
до
електричних
мереж,
затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
пунктом 1.2 розділу І в частині надання необґрунтованих вимог замовникам у наданих
Технічних умовах, які мали включати лише комплекс умов та вимог до інженерного
забезпечення об’єкта замовника електричною енергією та які повинні були відповідати його
розрахунковим параметрам щодо електропостачання,
пунктом 1.3 розділу І, яким встановлено, що електропередавальна організація не має
права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання
ним вимог цих Правил,
підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ, яким встановлено, що електропередавальна
організація безоплатно протягом п'яти робочих днів від дня подання зазначеної заяви надає
замовнику підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за
приєднання,
підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 розділу ІІ, яким встановлено, що строк надання послуги
з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих
днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання
відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього
ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк
виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з
посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та
будівництва,
підпунктом 2.1.5 пункту 2.1 розділу ІІ, яким встановлено, що підключення
електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації
здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує
припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення
потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію
об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування;
Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою
НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, а саме:
пунктом 7.13, яким встановлено, електропередавальна організація має попередити
споживача про очікуване відключення не пізніше ніж за 10 днів для узгодження з ним
точної дати (дня і години) перерви постачання електричної енергії. Якщо в п'ятиденний
термін після одержання попередження споживач не узгодить дату перерви постачання
електричної енергії, електропередавальна організація зобов'язана самостійно встановити
цей час з повторним попередженням споживача про це не пізніше ніж за 24 години до
відключення,
пунктом 8.2, яким встановлено, що постачальник електричної енергії за
регульованим тарифом зобов'язаний, зокрема відповідно до умов договору повідомляти
споживачів та постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом про
застосування графіків обмеження споживання електричної енергії, обмеження споживання

електричної потужності, аварійних відключень споживачів електричної енергії, час їх
початку та закінчення, величину зниження споживання електричної енергії та потужності,
планові ремонтні роботи в електричних мережах, що спричиняють перерву в
електропостачанні споживачів;
Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357, а саме:
пунктом 34, яким встановлено, що користування електричною енергією може бути
тимчасово припинено у разі: проведення планових ремонтів електроустановок і
електричних мереж; виникнення режимів, безпосередньо не пов'язаних з аварією, за яких
провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності. Про тимчасове
припинення постачання електричної енергії енергопостачальник повідомляє через засоби
масової інформації не пізніше ніж за 10 днів. Під час виникнення аварійних режимів
енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити
побутових споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної
енергії,
пунктом 38, яким встановлено, що:
енергопостачальник зобов'язується: забезпечувати надійне постачання електричної
енергії згідно з умовами ліцензій та договором; надавати інформацію про послуги,
пов'язані з електропостачанням, та про терміни обмежень і відключень; гарантувати
безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, за умови
дотримання побутовими споживачами вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої
електричної мережі, електроустановок та побутових електроприладів,
енергопостачальник зобов'язується: приймати письмові та усні повідомлення (у тому
числі засобами зв'язку) побутових споживачів щодо порушення електропостачання або
порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення
електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами
нормативних документів;
постановою НКРЕ від 25 липня 2013 року № 1015 «Про затвердження форм звітності
№ 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання»
та № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та
інструкції щодо їх заповнення», в частині формування електронного реєстру перерв
в електропостачанні та пунктом 2.6 «Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕ
(квартальна)» «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг», яким встановлено,
що ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності
№ 12-НКРЕ.
невиконання рішення НКРЕКП, а саме постанови НКРЕКП від 22 грудня
2015 року № 3011 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Миколаївобленерго» (зі змінами).
2. При найближчому перегляді тарифів на розподіл електричної енергії та постачання
електричної
енергії
для
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» розглянути питання щодо коригування в сторону зменьшення
структури тарифів у розмірі 25 889,3 тис. грн (без ПДВ), де:
сума необ’єктивного (необґрунтованого) перевищення вартості виконання заходів,
передбачених схваленою Інвестиційною програмою на 2016 рік, понад п’ять відсотків
у розмірі 11 593,30 тис. грн (без ПДВ);
економія коштів, отримана в результаті недофінансування витрат, затверджених
структурою тарифів з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від планових
показників, отриманих за результатами діяльності з розподілу електричної енергії

та постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2016 році, у розмірі
14 296 тис. грн (без ПДВ), а саме:
Розрахунок економії
тис. грн (без ПДВ)
Економія «+»/
Стаття витрат
обґрунтоване
перевищення «-»
1377
Сировина та матеріали
-710
На енергію для господарських потреб*
10897
Витрати на оплату праці
3944
Відрахування на соціальні заходи
-134
Плата за землю
19
Витрати на зв’язок
214
Підготовка кадрів
-3398
Податки та збори
2036
Послуги фінансових установ
13
Плата за спільне використання технологічних електромереж
4
Оцінка необоротних активів
153
Оплата перших 5 дн. непрацездатності
-119
Витрати, пов’язані із забезпеченням виконання ПКМУ №106
Всього економія коштів
14 296
* з урахуванням об’єктивного збільшення середньої закупівельної ціни електричної енергії для Товариства протягом
2016 року (Плановий обсяг господарських потреб х (прогнозована - фактична середня закупівельна ціна е/е))

3. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»:
1) у строк до 01 березня 2018 року привести свої дії по відношенню до споживача
гр. Павлової Т.І. у відповідність до вимог чинного законодавства України та інших
нормативних документів, шляхом скасування Акта № S6657 від 16.02.2017 про порушення
ПКЕЕН та нарахувань, здійснених по ньому 10.03.2017 споживачу гр. Павловій Т.І., про що
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» після закінчення зазначеного терміну протягом 15 робочих
днів письмово повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних
документів) НКРЕКП, сектор НКРЕКП у Миколаївській області та гр. Павлову Т.І.;
2) у строк до 01 квітня 2018 року провести інвентаризацію вихідних даних для
розрахунку нормативної характеристики технологічних витрат електроенергії (НХТВЕ) по
всіх класах напруги в частині відповідності вихідних даних технічним параметрам обладнання
та результати інвентаризації із належним чином завіреними копіями підтверджуючих
документів надати 30 квітня 2018 року до НКРЕКП та сектор НКРЕКП у Миколаївській
області,
3) у строк до 15 травня 2018 року провести перерахунок нормативної характеристики
технологічних витрат електроенергії (НХТВЕ) та перезатвердити економічні коефіцієнти
нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) на II-IV квартали 2017 року
та I квартал 2018 року,
4)
у строк до 15 червня 2018 року (після перезатвердження нових економічних
коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ)) здійснити
перерахунок вартості нормативних значень технологічних витрат електроенергії (НЗТВЕ)
за II-IV квартали 2017 року та I квартал 2018 року та дані перерахунку надати до НКРЕКП
та сектору НКРЕКП у Миколаївській області,
5) врахувати перераховану вартість коригування нормативних значень технологічних
витрат електроенергії (НЗТВЕ) за місяці поточного року, які минули, під час здійснення
розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни в наступних розрахункових місяцях за
рішенням НКРЕКП.

6) привести свої дії до мешканців будинку за адресою: місто Миколаїв, вулиця
Червоних Майовщиків (Озерна), 12 у відповідність до вимог чинного законодавства
України та інших нормативних документів шляхом укладання договорів про користування
електричною енергією з кожним наймачем (власником) квартири за умови предявлення
мешканцями вищезазначеного будинку документів згідно пункту 3 ПКЕЕН та за умови,
якщо засоби обліку мешканців зазначеного будинку пройшли повірку і відповідають
вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» .
7) привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства України та
інших нормативних документів шляхом неухильного дотримання вимог постанови НКРЕ
від 08 серпня 2013 року № 1070 «Щодо забезпечення функціонування кол-центрів
суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом».
8) урахувати в Інвестиційній програмі з розподілу електричної енергії та постачання
електричної енергії на 2018 рік економію коштів у сумі 165,71 тис. грн (без ПДВ), що
склалась при виконанні заходів Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії та
постачання електричної енергії на 2016 рік, а також суму додатково отриманого доходу у
розмірі 853 тис. грн (без ПДВ), що склалась за результатами аналізу обсягів технологічних
витрат електроенергії в електричних мережах, без додаткових джерел фінансування,
передбачивши їх виконання до 01липня 2018 року, про що після закінчення зазначеного
терміну виконання протягом 15 робочих днів письмово повідомити (з наданням належним
чином завірених та структурованих копій підтвердних документів, у тому числі актів
виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію, окремо по кожному заходу) НКРЕКП та
сектор НКРЕКП у Миколаївській області.
У разі неврахування та/або невиконання заходів Інвестиційної програми з розподілу
електричної енергії та постачання електричної енергії на 2018 рік на зазначені суми
у визначений термін та/або ненадання відповідного письмового повідомлення,
передбаченого у абзаці першому цього підпункту у визначений термін, при найближчому
перегляді тарифів на розподіл електричної енергії та постачання електричної енергії для
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» розглянути питання щодо коригування в сторону
зменьшення структури тарифів на суму зазначених коштів.

Директор
Департаменту ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
за порушення Ліцензійних умов
з передачі електричної енергії,
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії та невиконання
рішення НКРЕКП
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 січня 2018 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 31 липня
2017 року № 123, проведеної сектором НКРЕКП у Миколаївській області
відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, на 2017 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 01 грудня
2016 року № 2125 (зі змінами), на підставі постанови НКРЕКП від 15 червня
2017 року № 785 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, у ІІI кварталі 2017 року» та посвідчення на перевірку від 26 червня
2017 року № 138, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (місто Миколаїв, вулиця Громадянська, будинок 40,
код ЄДРПОУ 23399393, п/р № 260003001362 в МОУ АТ «Ощадбанк»,
МФО 326461, генеральний директор – Сивак Олег Петрович):

1. Порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами,
затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі – Ліцензійні
умови з передачі електричної енергії), і Умови та Правила здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1
(далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:
підпункти 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з передачі електричної
енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата надавати НКРЕКП звітність, передбачену Мінфіном та Держкомстатом
України, та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП
в установленому порядку;
підпункти 3.2.2 пунктів 3.2 Ліцензійних умов з передачі електричної
енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни, зокрема, установчих
документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації);
підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України
та іншими нормативними документами, зокрема:
постановою НКРЕ від 25 липня 2013 року № 1015 «Про затвердження
форм звітності № 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності
електропостачання» та № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»,
в частині формування електронного реєстру перерв в електропостачанні,
та пунктом 2.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕ
(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» щодо
забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі
звітності № 12-НКРЕ;
Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж,
затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
пунктом 1.2 щодо встановлення необґрунтованих вимог замовникам
у наданих Технічних умовах, які мали включати лише комплекс умов та вимог
до інженерного забезпечення об’єкта замовника електричною енергією, які
повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання,
пунктом 1.3, яким встановлено, що електропередавальна організація
не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника
за умови дотримання ним вимог цих Правил,
підпунктом 2.1.2 пункту 2.1, яким встановлено, що електропередавальна
організація безоплатно протягом п’яти робочих днів від дня подання заяви
надає замовнику підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому
розміру плати за приєднання,
підпунктом 2.1.3 пункту 2.1, яким встановлено, що строк надання
послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності
становить 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній
організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк
становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених
заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням
на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування
та будівництва,
підпунктом 2.1.5 пункту 2.1, яким встановлено, що Підключення
електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної
організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення
не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів,
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів,
після введення в експлуатацію об’єкта замовника в порядку, встановленому
законодавством у сфері містобудування;
постановою НКРЕ від 08 серпня 2013 року № 1070 «Щодо забезпечення
функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом», а саме:
пунктом 2.12 розділу ІІ Додатка 1, у частині розміщення на офіційних
веб-сайтах ліцензіатів інформації щодо планових перерв в електропостачанні
із зазначенням населених пунктів, та вулиць, та/або об’єктів, яких буде
відключено, дати та часу відключення (з точністю до години). Інформація
має бути розміщена не пізніше ніж за десять діб до початку відключення,
пунктом 3.1 розділу ІІІ додатка 1, щодо забезпечення надання кол-центром
обов’язкових послуг, зокрема за участю оператора, а саме в частині здійснення
вихідних дзвінків для проведення опитування абонентів, у тому числі для
оцінки якості роботи кол-центру;
Правилами користування електричною енергією для населення,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року
№ 1357, а саме:
пунктом 5, яким встановлено, що у багатоквартирному будинку
енергопостачальник укладає договори з кожним наймачем (власником)
квартири,
пунктом 34, яким встановлено, що користування електричною енергією
може бути тимчасово припинено у разі: проведення планових ремонтів
електроустановок і електричних мереж; виникнення режимів, безпосередньо
не пов’язаних з аварією, за яких провадиться обмеження відпуску електричної
енергії та потужності. Про тимчасове припинення постачання електричної
енергії енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації
не пізніше ніж за 10 днів. Під час виникнення аварійних режимів
енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен
повідомити побутових споживачів про причини тимчасового припинення
постачання електричної енергії,
пунктом 38 у частині обов’язку енергопостачальника забезпечувати
надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором;
надавати інформацію про послуги, пов’язані з електропостачанням, та про
терміни обмежень і відключень; гарантувати безпечне користування послугами,
пов’язаними з електропостачанням, за умови дотримання побутовими

споживачами вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої електричної
мережі, електроустановок та побутових електроприладів, а також приймати
письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв’язку) побутових
споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів
якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення
електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами
нормативних документів;
Правилами користування електричною енергією, затвердженими
постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, а саме:
пунктом 7.13, яким встановлено, електропередавальна організація має
попередити споживача про очікуване відключення не пізніше ніж за 10 днів
для узгодження з ним точної дати (дня і години) перерви постачання
електричної енергії. Якщо в п’ятиденний термін після одержання попередження
споживач не узгодить дату перерви постачання електричної енергії,
електропередавальна організація зобов’язана самостійно встановити цей час
з повторним попередженням споживача про це не пізніше ніж за 24 години
до відключення,
пунктом 8.2, щодо зобов’язання постачальника електричної енергії
за регульованим тарифом, зокрема, відповідно до умов договору повідомляти
споживачів та постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом
про застосування графіків обмеження споживання електричної енергії,
обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень
споживачів електричної енергії, час їх початку та закінчення, величину
зниження споживання електричної енергії та потужності, планові ремонтні
роботи в електричних мережах, що спричиняють перерву в електропостачанні
споживачів;
пунктом 3.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності», затвердженої постановою
НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким встановлено, що у рядках
005 – 337, 345, 530 – 545, 590 – 660 графи 8 зазначаються фактичні сумарні дані
відповідного періоду, що стосуються діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної
енергії за регульованим тарифом за відповідний період;
пунктами 4.1 та 4.4 розділу IV Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, у частині обов’язку
ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 22 грудня
2015 року № 3011 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)
та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «Миколаївобленерго» (зі змінами) інвестиційну програму в повному
обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному
вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні та в частині
зміни вартості виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою,

а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою
інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків.
2. Не виконало рішення НКРЕКП, а саме постанову НКРЕКП
від 22 грудня 2015 року № 3011 «Про встановлення тарифів на розподіл
електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом для ПАТ «Миколаївобленерго» (зі змінами) в частині дотримання
встановленої структури тарифів на розподіл електричної енергії (передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом.
Відповідно до 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» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Накласти штраф у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень
на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
(місто Миколаїв, вулиця Громадянська, будинок 40, код ЄДРПОУ 23399393,
п/р № 260003001362 в МОУ АТ «Ощадбанк», МФО 326461, генеральний
директор – Сивак Олег Петрович) за:
порушення підпунктів 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність, передбачену Мінфіном
та Держкомстатом України, та додаткову звітність з ліцензованої діяльності,
визначену НКРЕКП в установленому порядку;
порушення підпунктів 3.2.2 пунктів 3.2 Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни, зокрема,
установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації);
порушення підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством
України та іншими нормативними документами, зокрема:
постановою НКРЕ від 25 липня 2013 року № 1015 «Про затвердження
форм звітності № 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності
електропостачання» та № 12-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення»,
в частині формування електронного реєстру перерв в електропостачанні,
та пунктом 2.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕ
(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» щодо

забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі
звітності № 12-НКРЕ;
Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж,
затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
пунктом 1.2 в частині встановлення необґрунтованих вимог замовникам
у наданих Технічних умовах, які мали включати лише комплекс умов та вимог
до інженерного забезпечення об’єкта замовника електричною енергією, які
повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання,
пунктом 1.3, яким встановлено, що електропередавальна організація
не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника
за умови дотримання ним вимог цих Правил,
підпунктом 2.1.2 пункту 2.1, яким встановлено, що електропередавальна
організація безоплатно протягом п’яти робочих днів від дня подання заяви
надає замовнику підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому
розміру плати за приєднання,
підпунктом 2.1.3 пункту 2.1, яким встановлено, що строк надання
послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності
становить 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній
організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк
становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених
заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням
на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування
та будівництва,
підпунктом 2.1.5 пункту 2.1, яким встановлено, що підключення
електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної
організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення
не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів,
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів,
після введення в експлуатацію об’єкта замовника в порядку, встановленому
законодавством у сфері містобудування;
постановою НКРЕ від 08 серпня 2013 року № 1070 «Щодо забезпечення
функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом», а саме:
пунктом 2.12 розділу ІІ Додатка 1, у частині розміщення на офіційних
веб-сайтах ліцензіатів інформації щодо планових перерв в електропостачанні
із зазначенням населених пунктів, та вулиць, та/або об’єктів, яких буде
відключено, дати та часу відключення (з точністю до години). Інформація
має бути розміщена не пізніше ніж за десять діб до початку відключення,
пунктом 3.1 розділу ІІІ додатка 1, щодо забезпечення надання кол-центром
обов’язкових послуг, зокрема за участю оператора, а саме в частині здійснення
вихідних дзвінків для проведення опитування абонентів, у тому числі для
оцінки якості роботи кол-центру;

Правилами користування електричною енергією для населення,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року
№ 1357, а саме:
пунктом 34, яким встановлено, що користування електричною енергією
може бути тимчасово припинено у разі: проведення планових ремонтів
електроустановок і електричних мереж; виникнення режимів, безпосередньо
не пов’язаних з аварією, за яких провадиться обмеження відпуску електричної
енергії та потужності. Про тимчасове припинення постачання електричної
енергії енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації
не пізніше ніж за 10 днів. Під час виникнення аварійних режимів
енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен
повідомити побутових споживачів про причини тимчасового припинення
постачання електричної енергії,
пунктом 38 у частині обов’язку енергопостачальника забезпечувати
надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором;
надавати інформацію про послуги, пов’язані з електропостачанням, та про
терміни обмежень і відключень; гарантувати безпечне користування послугами,
пов’язаними з електропостачанням, за умови дотримання побутовими
споживачами вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої електричної
мережі, електроустановок та побутових електроприладів, а також приймати
письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв’язку) побутових
споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів
якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення
електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами
нормативних документів;
Правилами користування електричною енергією, затвердженими
постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, а саме:
пунктом 7.13, яким встановлено, електропередавальна організація має
попередити споживача про очікуване відключення не пізніше ніж за 10 днів
для узгодження з ним точної дати (дня і години) перерви постачання
електричної енергії. Якщо в п’ятиденний термін після одержання попередження
споживач не узгодить дату перерви постачання електричної енергії,
електропередавальна організація зобов’язана самостійно встановити цей час
з повторним попередженням споживача про це не пізніше ніж за 24 години
до відключення,
пунктом 8.2, щодо зобов’язання постачальника електричної енергії
за регульованим тарифом, зокрема, відповідно до умов договору повідомляти
споживачів та постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом
про застосування графіків обмеження споживання електричної енергії,
обмеження споживання електричної потужності, аварійних відключень
споживачів електричної енергії, час їх початку та закінчення, величину
зниження споживання електричної енергії та потужності, планові ремонтні
роботи в електричних мережах, що спричиняють перерву в електропостачанні
споживачів;
пунктом 3.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕенергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання

кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності», затвердженої постановою
НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким встановлено, що у рядках
005 – 337, 345, 530 – 545, 590 – 660 графи 8 зазначаються фактичні сумарні дані
відповідного періоду, що стосуються діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної
енергії за регульованим тарифом за відповідний період;
пунктами 4.1 та 4.4 розділу IV Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, у частині обов’язку
ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 22 грудня
2015 року № 3011 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)
та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «Миколаївобленерго» (зі змінами) інвестиційну програму в повному
обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному
вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні та в частині
зміни вартості виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою,
а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою
інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків;
невиконання рішення НКРЕКП, а саме постанови НКРЕКП від 22 грудня
2015 року № 3011 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)
та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для
ПАТ «Миколаївобленерго» (зі змінами) в частині дотримання встановленої
структури тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної
енергії за регульованим тарифом.
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. При найближчому перегляді тарифів на розподіл електричної енергії
та постачання електричної енергії для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» розглянути питання щодо
коригування в сторону зменьшення структури тарифів у розмірі 25 889,3 тис.
грн (без ПДВ), де:
сума необ’єктивного (необґрунтованого) перевищення вартості виконання
заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою на 2016 рік, понад
п’ять відсотків у розмірі 11 593,30 тис. грн (без ПДВ);
економія коштів, отримана в результаті недофінансування витрат,
затверджених структурою тарифів з урахуванням сум перевищення фактичних
витрат від планових показників, отриманих за результатами діяльності з розподілу
електричної енергії та постачання електричної енергії за регульованим тарифом
у 2016 році, у розмірі 14 296 тис. грн (без ПДВ).

3.
Зобов’язати
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»:
1) у строк до 01 березня 2018 року привести свої дії по відношенню до
споживача гр. Павлової Т.І. у відповідність до вимог чинного законодавства
України та інших нормативних документів, шляхом скасування Акта № S6657
від 16.02.2017 про порушення ПКЕЕН та нарахувань, здійснених по ньому
10.03.2017
споживачу
гр.
Павловій
Т.І.,
про
що
ПАТ
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» після закінчення зазначеного терміну протягом
15 робочих днів письмово повідомити (з наданням належним чином завірених
копій підтвердних документів) НКРЕКП, сектор НКРЕКП у Миколаївській
області та гр. Павлову Т.І.;
2) у строк до 01 квітня 2018 року провести інвентаризацію вихідних
даних для розрахунку нормативної характеристики технологічних витрат
електроенергії (НХТВЕ) по всіх класах напруги в частині відповідності
вихідних даних технічним параметрам обладнання та результати інвентаризації
із належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів надати
30 квітня 2018 року до НКРЕКП та сектор НКРЕКП у Миколаївській області;
3) у строк до 15 травня 2018 року провести перерахунок нормативної
характеристики
технологічних
витрат
електроенергії
(НХТВЕ)
та
перезатвердити економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії (ЕКНТВЕ) на II-IV квартали 2017 року та I квартал 2018 року;
4) у строк до 15 червня 2018 року (після перезатвердження нових
економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії
(ЕКНТВЕ)) здійснити перерахунок вартості нормативних значень
технологічних витрат електроенергії (НЗТВЕ) за II-IV квартали 2017 року та
I квартал 2018 року та дані перерахунку надати до НКРЕКП та сектору НКРЕКП
у Миколаївській області;
5) врахувати перераховану вартість коригування нормативних значень
технологічних витрат електроенергії (НЗТВЕ) за місяці поточного року, які
минули, під час здійснення розрахунку прогнозованої середньої закупівельної
ціни в наступних розрахункових місяцях за рішенням НКРЕКП;
6) привести свої дії до мешканців будинку за адресою: місто Миколаїв,
вулиця Червоних Майовщиків (Озерна), 12 у відповідність до вимог чинного
законодавства України та інших нормативних документів шляхом укладання
договорів про користування електричною енергією з кожним наймачем
(власником) квартири за умови предявлення мешканцями вищезазначеного
будинку документів згідно пункту 3 ПКЕЕН та за умови, якщо засоби обліку
мешканців зазначеного будинку пройшли повірку і відповідають вимогам
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
7) привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства
України та інших нормативних документів шляхом неухильного дотримання
вимог постанови НКРЕ від 08 серпня 2013 року № 1070 «Щодо забезпечення
функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють

господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом»;
8) врахувати в Інвестиційній програмі з розподілу електричної енергії та
постачання електричної енергії на 2018 рік економію коштів у сумі 165,71 тис.
грн (без ПДВ), що склалась при виконанні заходів Інвестиційної програми з
розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії на 2016 рік, а
також суму додатково отриманого доходу у розмірі 853 тис. грн (без ПДВ), що
склалась за результатами аналізу обсягів технологічних витрат електроенергії в
електричних мережах, без додаткових джерел фінансування, передбачивши їх
виконання до 01липня 2018 року, про що після закінчення зазначеного терміну
виконання протягом 15 робочих днів письмово повідомити (з наданням
належним чином завірених та структурованих копій підтвердних документів, у
тому числі актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію, окремо по
кожному заходу) НКРЕКП та сектор НКРЕКП у Миколаївській області.
У разі неврахування та/або невиконання заходів Інвестиційної програми з
розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії на 2018 рік на
зазначені суми у визначений термін та/або ненадання відповідного письмового
повідомлення, передбаченого у абзаці першому цього підпункту у визначений
термін, при найближчому перегляді тарифів на розподіл електричної енергії та
постачання електричної енергії для ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
розглянути питання щодо коригування в сторону зменьшення структури
тарифів на суму зазначених коштів.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
___________________________________________________________________
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