ПОГОДЖЕНО:

Департамент
ліцензійного контролю
«____» ____________ 2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за порушення Ліцензійних умов
з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії»
Управлінням НКРЕКП у місті Києві та Київській області, на підставі постанови
НКРЕКП від 06 березня 2018 року № 279 «Про проведення позапланової перевірки
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» та у зв’язку з листом ПАТ «УКРАЇНСЬКА
ЗАЛІЗНИЦЯ» від 08 лютого 2018 року № ЦЦІ-13/27 (вхідний НКРЕКП від 14 лютого
2018 року № 2557/1-18) щодо здійснення заходу державного контролю за його бажанням,
було проведено позапланову перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (03680, місто Київ, вулиця Тверська,
будинок 5, код ЄДРПОУ 40075815) Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі –
Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1 (далі – Ліцензійні умови
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу
електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня
2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії) за період
діяльності з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, за результатами якої складено
Акт від 05 червня 2018 року № 183, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП
в мережі Інтернет.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі –
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», Товариство, Ліцензіат) листом від 12 червня 2018 року
№ ЦЕ-7/717 (вх. НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 8483/1-18) надало до НКРЕКП
свої пояснення до виявлених та зафіксованих Актом позапланової перевірки від
05 червня 2018 року № 183 порушень, які розглянуто та розміщено на офіційному
веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової перевірки встановлено наступне:
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№
п/п

1

Виявлене порушення

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених
напрямків та обсягів використання коштів за статтями
витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП,
підпункт 11 пункту 2.3.
Ліцензійних умов з розподілу зокрема постановою від 12 грудня 2016 року № 2205
«Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії
електричної енергії,
(передачу електричної енергії місцевими (локальними)
та підпункт 3 пункту 2.4.
Ліцензійних умов з постачання електромережами) та тарифів на постачання електричної
енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця»
електричної енергії
(зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання
електричної енергії.

Порівняльний аналіз відповідності фактичних витрат ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» згідно із
даними бухгалтерського обліку та даних наведених Товариством у звіті за формою № 6-НКРЕКПенергопостачання «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих
видів діяльності» за січень-грудень 2017 року із витратами затвердженими у структурі тарифів на
розподіл електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)
та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом постановою НКРЕКП
від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця» (зі змінами):
Перелік складових
частин витрат з
ліцензованого виду
План
діяльності, що
включаються в
тис. грн
розрахунок тарифу
1. Операційні витрати 660 538
Матеріальні витрати 100 330
виробничі послуги
7206
сировина та матеріали
13 230
паливо
7 889
на ремонт
58 170
на енергію для господ.
13 835
потреб
Витрати на оплату
370 735
праці
Відрахування на
81 562
соціальні заходи
Амортизація
92 514
(за бух. обліком)
Амортизація
92 514
(за податк. обліком)
Інші операційні
15 397
витрати
Плата за землю
1 028
Витрати на зв’язок
457
Витрати на службові
776
відрядження
Утримання технолог.
29
транспорту
Інші, в т.ч.
13 107
лікарняні
3 609
за роз’їзний характер
1 134
роботи
підготовка кадрів,
233
семінари
екологічний податок
13
податок на воду
0
послуги банку
977
періодичні видання
53
канцелярські та
122
типографські витрати
послуги СЕС
130
судові витрати
0

Передача е/е
Факт

Постачання е/е

Відхилення

тис. грн тис. грн

План

%

тис. грн

Факт

Всього е/е

Відхилення

тис. грн тис. грн

План

Факт

Відхилення

%

тис. грн

тис. грн тис. грн.

%

1 064 431 326 927
101 831
-2 601
12 110
3 189
17 629
3 937
11 953
3 936
42 777
-16 625

44,3
-2,5
35,7
28,8
49,1
-28,0

977 362
97 754
9702
16 708
11 903
42 777

316 824
-2 576
2 496
3 478
4 014
-15 393

48,0
-2,6
34,6
26,3
50,9
-26,5

76 966
4 102
1715
462
128
1 232

87 069
4 077
2408
921
50
0

10 103
-25
693
459
-78
-1 232

13,1
-0,6
40,4
99,4
-60,9
-100,0

737 504
104 432
8 921
13 692
8 017
59 402

16 664

2 829

20,4

565

698

133

23,5

14 400

17 362

2 962

20,6

431 802

61 067

16,5

53 177

56 885

3 708

7,0

423 912

488 687

64 775

15,3

95 772

14 210

17,4

11 699

12 515

816

7,0

93 261

108 287

15 026

16,1

315 386

222 872

240,9

723

2 232

1 509

208,7

93 237

317 618

224 381

240,7

311 050

218 536

236,2

723

2 307

1 584

219,1

93 237

313 357

220 120

236,1

36 648

21 251

138,0

7 265

11 360

4 095

56,4

22 662

48 008

25 346

111,8

2 040
254

1 012
-203

98,4
-44,4

0
474

0
790

0
316

66,7

1 028
931

2 040
1 044

1 012
113

98,4
12,1

1 772

996

128,4

277

715

438

158,1

1 053

2 487

1 434

136,2

0

-29

-100,0

114

0

-114

-100,0

143

0

-143

-100,0

32 582
3 259

19 475
-350

148,6
-9,7

6 400
518

9 855
777

3 455
259

54,0
50,0

19 507
4 127

42 437
4 036

22 930
-91

117,5
-2,2

2 661

1527

134,7

82

127

45

54,9

1 216

2 788

1572

129,3

172

-61

-26,2

74

18

-56

-75,7

307

190

-117

-38,1

58
1
4
14

45
1
-973
-39

346,2
-99,6
-73,6

0
0
4 887
24

0
0
4 552
95

0
0
-335
71

-6,85
295,8

13
0
5 864
77

58
1
4 556
109

45
1
-1308
32

346,2
-22,3
41,6

99

-23

-18,9

104

16

-88

-84,6

226

115

-111

-49,1

145
31

15
31

11,5
-

1
0

0
55

-1
55

-100,0
100,0

131
0

145
86

14
86

10,7
100,0

2

юридичні послуги
аудиторські витрати
суми вихідної допомоги,
передбачені чинним
законодавством
матеріальна допомога
винагорода за
раціоналізаторські
пропозиції
витрати по охороні
праці та виробн.
санітарії (в т.ч.
витрати на мед. огляд)
інформац. послуги
(в т.ч. оголошення)
спільне використання.
технолог. мереж
основних спожив.
експертна оцінка
страхування обов'язкове
оплата послуг
за розрахунок
коефіцієнту НТВЕ
сплата за перерахунок
економ. еквівалентів
реактивної потужн.
збір за користав.
радіочастотним
ресурсом України
забезпечення виплати
відпускних та
відрахувань на соц.
виплати, матеріального
заохочення
вивіз сміття та
прибирання території
витрати по
благоустрою території
вартість службових
квитків
послуги архіваріуса
охорона об'єктів,
пожежна охорона
обрізка дерев
землевпорядкування
податок
на нерухоме майно
проживання в кімнатах
відпочинку та
пасажирських вагонах
вартість квитків
для особистих потреб
доплата за проживання
в гуртожитках
відрахування профкому
матеріальна допомога
непрацюючим
премії та інші виплати
звільненим працівникам
інші штрафи, пені,
неустойки
виплати працівникам,
призваним на військову
службу, у зв’язку з
мобілізацією
не виконання
гарантованих
стандартів якості
амортизація
невиробничої сфери
коригування ПДВ при
поверненні авансів
споживачу отриманих
за електроенергію з
податкових накладних
зареєстрованих на
ДП залізниць
ПДВ по списанню
кредиту

0
0

0
0

0
0

-

38
4

36
0

-2
-4

-5,3
-100,0

38
4

36
0

-2
-4

-5,3
-100,0

0

2 285

2285

-

0

275

275

-

0

2 560

2560

-

0

4 697

4697

-

30

849

819

2730,0

30

5 546

5 516

18386,7

0

52

52

-

0

0

0

-

0

52

52

-

1 854

2 127

273

14,7

266

43

-223

-83,8

2 120

2 170

50

2,36

91

34

-57

-62,6

107

71

-36

-33,6

198

105

-93

-47,0

467

199

-268

-57,4

0

0

0

-

467

199

-268

-57,39

89
49

0
76

-89
27

-100,0
55,1

0
0

0
2

0
2

100,0

89
49

0
78

-89
29

-100,0
59,2

390

518

128

32,8

0

0

0

-

390

518

128

32,8

433

0

-433

-100,0

0

0

0

-

433

0

-433

-100,0

4

0

-4

-100,0

0

0

0

-

4

0

-4

-100,0

0

6 248

6248

-

0

1 357

1357

-

0

7 605

7 605

-

2

12

10

500,0

2

1

-1

-50,0

4

13

9

225,0

10

0

-10

-100,0

0

0

0

-

10

0

-10

-100,0

236

1151

915

387,7

83

35

-48

-57,8

319

1186

867

271,8

0

0

0

-

1

0

-1

-100,00

1

0

-1

-100,0

2009

5 272

3263

162,4

7

6

-1

-14,3

2016

5 278

3262

161,8

69
0

386
1

317
1

459,4
-

0
0

0
0

0
0

-

69
0

386
1

317
1

459,4
-

0

101

101

-

0

0

0

-

0

101

101

-

0

12

12

-

0

4

4

-

0

16

16

-

0

1 033

1 033

-

0

304

304

-

0

1 337

1 337

-

0

56

56

-

0

22

22

-

0

78

78

-

1 112

1 597

485

43,6

160

320

160

100,0

1 272

1 917

645

50,7

0

0

0

-

0

102

102

-

0

102

102

-

0

88

88

-

0

38

38

-

0

126

126

-

0

67

67

-

0

464

464

-

0

531

531

-

21

125

104

495,2

12

68

56

466,7

33

193

160

484,8

0

1

1

-

0

0

0

-

0

1

1

-

0

0

0

-

0

4

4

-

0

4

4

-

0

0

0

-

0

191

191

-

0

191

191

-

0

0

0

-

0

23

23

-

0

23

23

-

3

Коригування витрат
-4 703
2. Усього фінансові
0
витрати (% за кредит)
3. Витрати з прибутку
7 870
на:
дивіденди/базу
0
нарахування
розвиток виробництва/
0
виробничі інвестиції
формування
0
резервного фонду
податок на прибуток
0
інші витрати з прибутку
0
4. Усього від реалізації
663 710
електроенергії
5. Прибуток (- збиток):
6. Корисний відпуск,
млн кВт/год

3 172

0

4703

-100,0

-530

0

530

-100,00

-5 233

0

5233

-100,00

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

-7 870

-100,0

917

0

-917

-100,0

8 187

0

-8187

-100,0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0
0

0
0

-

0
0

0
0

0
0

-

0
0

0
0

0
0

-

695 239

31529

4,75

77 351

80 618

3267

4,22

741 061

775 857

34 796

4,70

-282 123

х

х

385

-6 451

-6 836

-1775,6

3 557

-288 574

273,60

5,09

5 264,15

5 515,36

251,21

4,77

х

х

5 371,48 5 645,07

-292 131 -8212,8
х

х

За підсумками 2017 року фактичні витрати Товариства з постачання та розподілу
електричної енергії склали 1 064 431 тис. грн, що на 326 927 тис. грн (44,3 %) більше планового
рівня витрат – 737 504 тис. грн, що зумовлено збільшенням витрат по таким статтям витрат як:
«Витрати на оплату праці» – на 64 775 тис. грн або 15,3 % (план – 423 912 тис. грн, факт –
488 687 тис. грн). Відповідно до пояснень Ліцензіата, зростання витрат відбулося за рахунок
збільшення середньооблікової чисельності на 47 осіб та збільшення середньомісячної заробітної
плати на 1 040 грн;
«Відрахування на соціальні заходи» – на 15 026 тис. грн або 16,1 % (план 93 261 тис. грн,
факт – 108 287 тис. грн). Відповідно до пояснень Ліцензіата, зростання витрат відбулося
відповідно до витрат на оплату праці;
«Амортизація (за бухгалтерським обліком)» – на 224 381 тис. грн або 240,7 % (план –
93 237 тис. грн, факт – 317 618 тис. грн). Зростання витрат відбулося у зв’язку з проведенням
оцінки необоротних активів, у тому числі основних засобів, які вносяться до статутного
капіталу Товаритва та закріплюються на праві господарського відання;
«Інші операційні витрати» – на 25 346 тис. грн або 111,8 % (план – 22 662 тис. грн,
факт – 48 008 тис. грн);
При цьому Товариством не наповнено у повному обсязі статтю «Матеріальні витрати»
на 2 601 тис. грн або 2,5 % (план – 104 432 тис. грн, факт – 101 831 тис. грн).
За результатами діяльності ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» з розподілу електричної енергії
та постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2017 році, отримана економія
коштів, в результаті недофінансування витрат, затверджених структурою тарифів з урахуванням
сум перевищення фактичних витрат від планових показників, отриманих у розмірі 1 515 тис. грн
(без ПДВ), детальна розшифровка якої наведена в таблиці:
Стаття витрат
Плата за землю
Утримання легкового та технологічного транспорту
Лікарняні
Підготовка кадрів, семінари
Екологічний податок
Податок на воду
Послуги банку
Канцелярські та типографські витрати
Юридичні послуги (послуги нотаріуса)
Інформаційні послуги (в т.ч. оголошення)
Спільне використання технологічних мереж основних споживачів
Аудиторські витрати
Експертна оцінка
Сплата за перерахунок економічних еквівалентів реактивної потужності
Збір за користування радіочастотним ресурсом України

тис. грн (без ПДВ)
Економія «+»/
обґрунтоване перевищення «-»
-1 012
143
91
117
-45
-1
1 308
111
2
93
268
4
89
433
4

4

Витрати по благоустрою території
Послуги архіваріуса
Податок на нерухоме майно
Всього витрат

10
1
-101
1 515

Аналіз фактичних та запланованих структурою тарифів витрат за 2017 рік свідчить про те,
що фактичні витрати ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не відповідають затвердженій структурі
тарифів на розподіл та постачання електроенергії, що свідчить про порушення підпункту 11
пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункту 3 пункту 2.4
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися
визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до
встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2205
«Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії
за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця» (зі змінами), структури тарифів на розподіл
та постачання електричної енергії.
в частині обов’язку Ліцензіата виконувати заходи з
ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до
запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні
підпункт 6 пункту 2.4
Ліцензійних умов з постачання та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з
витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу,
електричної енергії та
2
встановленою рішенням НКРЕКП, та виконувати заходи
підпункт 13 пункту 2.3
Ліцензійних умов з розподілу з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно
до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному
електричної енергії
вираженні та згідно з передбаченими відповідною статтею
структури тарифу обсягами фінансування
Структурою тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на 2017 рік, передбачено витрати по статті «на ремонт
підрядним та господарським способами (без зарплати з нарахуваннями)», а саме виконання
Програми робіт з ремонтів на загальну суму 59 402 тис. грн (без ПДВ).
Обсяг фінансування поточних та капітальних ремонтів у 2017 році склав 42 777 тис. грн
(без ПДВ) або 72 % від запланованих обсягів, недофінансування склало 16 625 тис. грн (без ПДВ).
У 2017 році ліцензіатом було проведено модернізацію (капіталізацію) необоротних активів
в сумі 84,6 тис. грн, а саме підрядним способом здійснено «Реконструкцію лінії повздовжнього
електропостачання 10 кВ (перегон Ваньовичі-ст. Самбір-Розлуч, ПЛ ПЕ-10 кВ).
Зведена інформація щодо виконання ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» у 2017 році Програми робіт з ремонтів,
з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Види ремонтів
ВСЬОГО (без ПДВ)
в т.ч. господ. способом (сировина та матеріали)
в т.ч. підряд. способом
Капітальний та поточний ремонт ПС 35-110 кВ
всього, в т.ч.:
Капітальний та поточний ремонт ПС-110 (150) кВ
Капітальний та поточний ремонт ПС-110 (150) кВ
Капітальний та поточний ремонт ПС-35 кВ
Капітальний та поточний ремонт ПС-35 кВ
Капітальний та поточний ремонт ПС 6-10 кВ
всього, в т.ч.:

Спосіб
виконання
робіт

План,
тис. грн
(без ПДВ)
59 402,0
28 880,0
30 522,0

підряд
госп
підряд
госп

Факт,
тис. грн
(без ПДВ)
*

42 862,0
28 410,5
14 366,5

Відхилення
тис. грн
%
(без ПДВ)
-16 540,0
-28,0
-469,5 -1,6
-16 155,5 -52,9

19 519,0

7 517,4

-12 001,6

-61,5

17 238,0
1 286,0
686,0
309,0

3 105,3
2 958,6
359,7
1 093,7

-14 132,7
1 672,6
-326,3
784,7

-82,0
130,1
-47,6
253,9

2 324,0

3 109,6

785,6

33,8

5

2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
9

Капітальний та поточний ремонт ПС-6-10 кВ
Капітальний та поточний ремонт ПС-6-10 кВ
Капітальний та поточний ремонт ПЛ,
КЛ 0,23-0,4-10 кВ
Капітальний та поточний ремонт ПЛ, КЛ-6, 10 кВ
Капітальний та поточний ремонт ПЛ, КЛ-6, 10 кВ
Капітальний та поточний ремонт ПЛ, КЛ-0,23-0,4 кВ
Капітальний та поточний ремонт ПЛ, КЛ-0,23-0,4 кВ
Капітальний та поточний ремонт будівель та споруд
Капітальний та поточний ремонт будівель та споруд
Капітальний та поточний ремонт будівель та споруд
Ремонт автотранспорту, рухомого складу
та спецмеханізмів
Ремонт автотранспорту та спецмеханізмів
Ремонт автотранспорту та спецмеханізмів
Ремонт засобів комп'ютерної техніки
Ремонт засобів комп'ютерної техніки
Ремонт засобів комп'ютерної техніки
Ремонт засобів вимірювальної техніки,
лічильників
Ремонт засобів вимірювальної техніки
Ремонт засобів вимірювальної техніки
Проектування
Аварійно-відновні та інші непередбачені роботи

підряд
госп
підряд
госп
підряд
госп
підряд
госп
підряд
госп
підряд
госп
підряд
госп
підряд
госп

343,0
1 981,0

98,8
3 010,8

-244,2
1029,8

-71,2
52,0

21 580,0

13 562,3

-8 017,7

-37,2

3 851,0
15 733,0
400,0
1 596,0
13 983,0
6 311,0
7 672,0

2 906,8
8 614,5
491,0
1 550,0
10 193,3
2 742,5
7 450,8

-944,2
-7 118,5
91,0
-46,0
-3 789,7
-3 568,5
-221,2

-24,5
-45,2
22,8
-2,9
-27,1
-56,5
-2,9

1 594,0

377,1

-1 216,9

-76,3

1 383,0
211,0
337,0
250,0
87,0

171,4
205,7
159,5
103,5
56,0

-1 211,6
-5,3
-177,5
-146,5
-31,0

-87,6
-2,5
-52,7
-58,60
-35,60

5,0

4,6

-0,4

-8,00

0,0
5,0
60,0
0,0
0,0

1,0
3,6
210,1
4 177,5
3 466,7

1,0
-1,4
150,1
4 177,5
3 466,7

-28,00
250,20
-

* з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком

Комісією з перевірки, за результатами аналізу первинних документів (дефектних актів,
актів приймання виконаних робіт, актів фактично витрачених матеріалів), які підтверджують
виконання заходів Ремонтної програми на 2017 рік, встановлено, що з урахуванням витрат,
що капіталізуються,
виконання ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» Ремонтної програми становить 42 862 тис. грн,
невиконання – 16 540 тис. грн або 28 % від планового рівня витрат.
Зазначене свідчить про порушення підпункту 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії та підпункту 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії в частині обов’язку Ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному
обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів
фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими
структурою тарифу, встановленою рішенням НКРЕКП, та виконувати заходи з ремонтів
основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному
вираженні та згідно з передбаченими відповідною статтею структури тарифу обсягами
фінансування.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, невиконання ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ремонтної
програми відбулося за рахунок робіт, запланованих підрядним способом на 16,2 млн грн.
Невиконання плану ремонтів підрядним способом пов’язано з довготривалим процесом
проведення закупівлі послуг з ремонтів, що призвело до ситуації, коли учасники-переможці
відмовились від укладання договорів у зв’язку з відведеним коротким терміном на виконання
робіт. А також мали місце випадки, коли договір був укладений лише в грудні 2017 року
та пролонгований на 2018 рік.
пункти 2.2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії та
3
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії

щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до
законів України «Про електроенергетику», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної
енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, зокрема
6

Порядку формування Інвестиційних програм ліцензіатів
з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, а саме:
пункту 4.1 розділу ІV щодо обов’язку ліцензіата
виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від
12 грудня 2016 року № 2205 (зі змінами), інвестиційну
програму в повному обсязі відповідно до запланованих
етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів
фінансування у вартісному вираженні;
пункту 4.4 розділу ІV у частині перевищення вартості
виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною
програмою, понад п’ять відсотків;
пункту 4.7 розділу ІV у частині фінансування заходів
інвестиційної програми базового періоду після 20 числа
місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї
інвестиційної програми.
щодо
обов’язку ліцензіата виконувати
схвалену
підпункт 12 пункту 2.3
Ліцензійних умов з розподілу інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до
запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні
електричної енергії, та
та обсягів фінансування у вартісному вираженні.
підпункт 5 пункту 2.4
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії
Інвестиційна програма ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на 2017 рік (далі – ІП) схвалена
постановою НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про встановлення тарифів на розподіл
електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)
та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця»
на загальну суму 194 632 тис. грн (без ПДВ), з такими джерелами фінансування:
Джерела фінансування

План, тис. грн (без ПДВ)

Амортизація
Інші джерела, у т.ч.
реактивна електроенергія
небаланс ТВЕ
Разом

93 237
101 395
95 394
6 001
194 632

Щодо виконання Товариством ІП на 2017 рік за напрямками виробничої діяльності,
відповідно до даних звіту з виконання ІП ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на 2017 рік
№
з/п

1

2
3
4
5

Найменування цільових
програм
Будівництво, модернізація
та реконструкція
електричних мереж та
обладнання
Заходи зі зниження
нетехнічних витрат
електричної енергії
Впровадження та розвиток
АСДТК
Впровадження та розвиток
інформаційних технологій
Впровадження та розвиток
систем зв'язку і
телекомунікацій

Виконано у звітному
Заплановано на
Залишилось
періоді, тис. грн (без ПДВ)
звітний період
Відсоток
не профінансовано,
(з наростаючим
фінансування,
Усього
Освоєно
тис. грн
підсумком),
%
профінансо- згідно з актами
(без ПДВ)
тис. грн (без ПДВ)
вано
виконаних робіт
131 350,90

2 367,47

0,00

1,80

128 983,42

45 750,68

9 208,94

1 158,98

20,13

36 541,74

1 640,00

0,00

0,00

0,00

1 640,00

3 675,75

3 431,38

3 431,38

93,35

244,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

6

Модернізація та закупівля
транспортних засобів

6 385,05

4 785,05

4 041,13

74,94

1 600,00

7

Інше

5 829,62

2 530,04

2 530,03

43,40

3 299,59

8

Усього

194 632,00

22 322,88

11 161,52

11,47

172 309,12

Протягом 2017 року, ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» фактично профінансовано заходів ІП
на загальну суму 22 322,88 тис. грн (без ПДВ), що складає 11,47 % від запланованої суми,
при цьому рівень освоєння коштів становить 11 161,52 тис. грн (без ПДВ) або 50,00 % від
суми фінансування.
Детальний аналіз звіту виконання ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
інвестиційної програми на 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
№
з/п

Найменування цільових
програм

1
1

2

3

4
5
6
7

2

Освоєно
План
Факт
згідно з
фінансува- фінансува- актами Відхилення
ння
ння
виконаних
робіт
3
4
5
6=3-4

Будівництво, модернізація
та реконструкція
131 350,90
електричних мереж
та обладнання
Заходи зі зниження
нетехнічних витрат
45 750,68
електроенергії
Впровадження та
розвиток автоматизованих
систем диспетчерсько1 640,00
технологічного керування
(АСДТК)
Впровадження та
розвиток інформаційних
3 675,75
технологій
Впровадження та
0,0
розвиток систем зв'язку
Модернізація та закупівля
6 385,05
колісної техніки
Інше
5 829,62

8 Усього

2 367,47

Недофінансування
усього
7 = 8+9

повністю
частково
у т.ч.
непрофіна- непрофінаекономія
нсовано
нсовано
8

9

0,0 128 983,43 128 983,43 126 590,48

Перевитрати

10

11

2 392,95

700,0

0,00

9 208,94

1 158,98

36 541,74

36 542,76

35 996,81

545,95

545,94

1,07

0,0

0,0

1 640,00

1 640,00

1 640,00

0,0

0,0

0,0

3 431,38

3 431,38

244,37

406,48

140,80

265,68

151,51

162,08

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 785,05

4 041,13

1 600,00

1 600,63

1 500,00

100,63

100,63

0,63

2 530,04

2 530,03

3 299,58

3 299,61

3 133,63

165,98

165,97

0,0

3 471,19 1 664,04

163,78

194 632,00 22 322,88 11 161,52 172 309,12 172 475,18 169 001,72

Комісією з перевірки за результатами перевірки повноти та достовірності заповнення звіту
про виконання ІП ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на 2017 рік на підставі наданих ліцензіатом реєстру
договорів, укладених щодо виконання ІП, копій платіжних доручень, видаткових накладних та
актів приймання-передачі товарів встановлено наступне:
1. Звіт з виконання ІП на 2017 рік заповнений неналежним чином, по низці позицій
не проставлені обсяги виконаних заходів. Під час перевірки Товариством, листом від 01 червня
2018 року № ЦЕ 7-676, надано до НКРЕКП відкоригований звіт з виконання ІП на 2017 рік;
2. До звіту із виконання ІП ліцензіатом включено фінансування заходу із закупівлі серверів
(пункт 4.13 ІП) у сумі 445,83 тис. грн (без ПДВ) згідно із платіжними дорученнями, датованими
29 січня 2018 року, при цьому акт прийому-передачі товару датований 28 грудня 2017 року.
Таким чином, зважаючи, що ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» порушило пункт 4.7 Порядку
формування Інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, зазначений захід ІП 2017 року
не вважається виконаним;
3. Повністю не профінансовано 58 заходів ІП на загальну суму 169 001,72 тис. грн (без ПДВ);
4. Профінансовано не у повному обсязі 37 заходів ІП на загальну суму 2 367,47 тис. грн
(без ПДВ), а саме: Ліцензіатом 19 жовтня 2017 року було укладено ряд договорів із ТОВ «Пан
Енерго» на виконання проектно-вишукувальних робіт на загальну суму 4 734,93 тис. грн (без ПДВ),
15 листопада 2017 року відповідно до умов договорів, Ліцензіатом здійснено авансування у розмірі
50 % від вартості робіт у сумі 2 367,47 тис. грн (без ПДВ). Однак, за поясненнями Ліцензіата,
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ТОВ «Пан Енерго» умови договорів виконані не були, послуги не надані;
5. При виконанні ІП, по 26 заходах склалась економія на загальну суму 1 664,04 тис. грн
(без ПДВ);
6. Загальні перевитрати по заходах ІП склали 163,78 тис. грн (без ПДВ), зокрема:
- ІІ розділ ІП – по 2 заходах на загальну суму 1,07 тис. грн (без ПДВ),
- ІV розділ ІП – по 5 заходах на загальну суму 162,08 тис. грн (без ПДВ),
- VІ розділу ІП– по 2 заходах на загальну суму 0,63 тис. грн (без ПДВ),

7. Перевищення фактичної вартості більше 5 % склалось по 5 заходах ІП на загальну
суму 80,25 тис. грн (без ПДВ);
8. Збільшення фактичних обсягів виконаних робіт по відношенню до планових
не зафіксовано.
9. Профінансовано та не освоєно кошти по 49 заходах ІП 2017 року на суму
11 161,37 тис. грн (без ПДВ).
Cума економії коштів, яка склалась за результатами виконання ІП 2017 року, з урахуванням
перевищення вартості заходів ІП 2017 року, склала 1 580,51 тис. грн (без ПДВ) зокрема в розрізі
розділів ІП:
Розділ
ІП 2017 року
1
2
3
4
5
6
7
Загальний підсумок

Економія заходів
ІП 2016 року
700,00
545,94
151,51
100,63
165,97
1 664,04

Обсяг перевитрат, що
не перевищує 5 %
0,93
81,97
0,63
83,53

Обсяг перевитрат,
що перевищує 5 %
0,14
80,11
80,25

Залишок економії
(- перенесення)
700,00545,02
69,54
100,00
165,97
1 580,51

Вищезазначене свідчить про порушення ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»:
пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність
відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії»
та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
зокрема Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, а саме:
пункту 4.1 розділу IV щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема
постановою від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної
енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів
на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця»
(зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів
робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,
пункту 4.4 розділу IV в частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених
схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків,
пункту 4.7 розділу IV у частині фінансування заходів інвестиційної програми базового
періоду після 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми;
підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункту 5
пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата
виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів,
обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, з метою виконання Інвестиційної програми,
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» були проведені відповідні процедури закупівель за допомогою
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електронної системи Prozorro. По 38 заходах на суму 128 444,25 тис. грн (без ПДВ) закупівлі
оголошувалися по 2 рази, по 15 заходах на суму 19 091,43 тис. грн (без ПДВ) закупівлі
оголошувалися по 3 рази. Торги не відбувались у зв’язку з відсутністю учасників або відхиленням
всіх тендерних пропозицій, які не відповідали тендерній документації торгів. Для більшості
потенційних учасників закупівель вартість заходів виявилась фінансово непривабливою.

4

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
підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання
електроустановок до електричних мереж, затверджених
постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32.

пункт 2.2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії

щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до
законів України «Про електроенергетику», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної
енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, зокрема Правил
приєднання електроустановок до електричних мереж,
затверджених постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, а саме:
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній до 12 травня
2017 року) яким встановлено, що строк надання послуги з
приєднання для електроустановок першого ступеня
потужності становить 15 робочих днів від дати оплати
замовником електропередавальній організації вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
електроустановок другого та третього ступенів потужності
цей строк становить 30 календарних днів;
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня
2017 року) яким встановлено, що строк надання послуги
з приєднання для електроустановок першого ступеня
потужності становить 20 календарних днів від дати оплати
замовником електропередавальній організації вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
електроустановок другого та третього ступенів потужності
цей строк становить 30 календарних днів.
підпункту 3.1.1 пункту 3.1, яким встановлено, що у разі
відсутності повного комплекту документів, що додаються до
заяви про приєднання електроустановки певної потужності,
електропередавальна організація протягом трьох робочих
днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику
та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду;
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня
2017 року та у редакції, чинній до 12 травня 2017 року)
у частині надання замовнику протягом п'яти робочих днів
від дня подання заяви підписаного договору про приєднання
з визначенням у ньому розміру плати за приєднання,
невід’ємною частиною якого є технічні умови стандартного
приєднання до електричних мереж електроустановок,
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній до 12 травня
2017 року), яким встановлено, що електропередавальна
організація здійснює підготовку та видачу проекту договору
про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та
підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною
договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня
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подання заяви замовника про приєднання електроустановки та
30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником
магістральних/міждержавних електричних мереж);
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній з 12 травня
2017 року), яким встановлено, що електропередавальна
організація здійснює підготовку та видачу проекту договору
про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил
та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною
договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня
подання заяви замовника про приєднання електроустановки та
20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником
магістральних/міждержавних електричних мереж).
Під час перевірки було розглянуто ряд звернень замовників послуг зі стандартного приєднання,
що надходили до НКРЕКП, та встановлено наявність з боку ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» порушень
термінів надання послуг зі стандартного приєднання для електроустановок першого та третього
ступеня потужності, а саме:
Трегубов Андрій Павлович (ТОВ «Донагрохім»)
31 березня 2017 року між ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та ТОВ «Донагрохім» було укладено
Договір про стандартне приєднання до електричних мереж № Д/0002-1. Замовлена до приєднання
потужність в точці приєднання: 10 кВт.
Згідно з підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання (у редакції, чинній до 12 травня
2017 року), строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності
становить 15 робочих днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання.
ТОВ «Донагрохім» 27 квітня 2017 року було оплачено вартість послуги із стандартного
приєднання до електричних мереж в сумі 18 960 грн (з ПДВ), послуга з приєднання мала бути
надана – до 23 травня 2017 року.
Відповідно до Акта приймання-передачі наданих послуг № 4 до Договору № Д/0002-1,
послуга зі стандартного приєднання до електричних мереж надана − 04 грудня 2017 року.
Літвінов Іван Петрович
07 квітня 2017 року між ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та гр. Літвіновим І.П. було укладено
Договір про стандартне приєднання до електричних мереж № Д/0003-1. Замовлена до приєднання
потужність в точці приєднання: 1 кВт.
Вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж у сумі 1 900 грн
(з ПДВ) було сплачено замовником послуги Літвіновим І.П. 03 травня 2017 року, тобто
послуга з приєднання до електричних мереж мала бути надана до 25 травня 2017 року.
Відповідно до Акта приймання-передачі наданих послуг № 8 до Договору № Д/0003-1,
послуга із стандартного приєднання до електричних мереж надана − 01 грудня 2017 року.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, послуга з приєднання до електричних мереж
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» виконувалась у відповідності до вимог пункту 3.1.11 Правил та
пункту 3.6 Договору, де зазначено: «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». Тобто підключення здійснювалось після звернення
Замовника з підтвердженням введення об’єкта в експлуатацію та підписанням Акта
приймання-передачі наданих послуг, в якому підтверджено відсутність претензій Замовника
до Виконавця щодо якості наданих послуг.
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Куликов Леонід Борисович
17 березня 2017 року між ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та гр. Куликовим Л.Б. було укладено
Договір про стандартне приєднання до електричних мереж № П/0034-2. Замовлена до приєднання
потужність в точці приєднання: 7 кВт.
Куликовим Л.Б. 24 березня 2017 року було оплачено вартість послуги із стандартного
приєднання до електричних мереж в сумі 14 448 грн (з ПДВ), тобто послуга з приєднання до
електричних мереж мала бути надана замовнику до 14 квітня 2017 року.
На момент перевірки послугу з приєднання замовнику Куликовому Л.Б. не надано.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, протягом червня-грудня 2017 року відповідно до
вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошено та проведено тендерну процедуру
на виконання проектних робіт, укладено відповідний договір на виконання даних робіт,
розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу.
Враховуючи строки проведення закупівель згідно з вимогами Закону України «Про
публічні закупівлі» протягом І півріччя 2018 року планується виконати будівельно-монтажні
роботи та надати послугу з приєднання замовнику Куликовому Л.Б. в повному об’ємі.
Після завершення послуги з приєднання та підписмання акта про надання послуги з
приєднання буде врегульовано питання щодо відшкодування коштів у зв’язку з порушенням
строків надання послуги згідно з умовами пункту 5.4 договору про приєднання від 17.03.2017
№ П/0034-2.
Борисюк Алла Вікторівна
16 травня 2017 року між ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та гр. Борисюк А.В. було укладено
Договір про стандартне приєднання до електричних мереж № Д/0004-1. Замовлена до приєднання
потужність в точці приєднання: 10 кВт.
Згідно з підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання (у редакції, чинній з 12 травня
2017 року), строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності
становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
Борисюк А.В. 08 червня 2017 року було оплачено вартість послуги із стандартного
приєднання до електричних мереж в сумі 18 960 грн (з ПДВ), тобто послуга з приєднання до
електричних мереж мала бути надана замовнику до 28 червня 2017 року.
Згідно із Актом приймання-передачі наданих послуг № 10 до Договору № Д/0004-1, послуга
зі стандартного приєднання до електричних мереж надана 04 грудня 2017 року.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, послуги з приєднання до електричних мереж
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» виконувались у відповідності до вимог пункту 3.1.11 Правил та
пункту 3.6 Договору, де зазначено: «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». Тобто підключення здійснювались після звернення
Замовника з підтвердженням введення об’єкта в експлуатацію та підписанням Акта
приймання-передачі наданих послуг, в якому підтверджено відсутність претензій Замовника
до Виконавця щодо якості наданих послуг.
Кисиличин Михайло Федорович
22 червня 2017 року між ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та гр. Кисиличиним М.Ф. було укладено
Договір про стандартне приєднання до електричних мереж № Д/0006-1. Замовлена до приєднання
потужність в точці приєднання: 10 кВт.
Кисиличиним М.Ф. 21 липня 2017 року було оплачено вартість послуги із стандартного
приєднання до електричних мереж в сумі 18 960 грн (з ПДВ), тобто послуга з приєднання до
електричних мереж мала бути надана замовнику до 11 серпня 2017 року.
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Згідно із Актом приймання-передачі наданих послуг № 8 до Договору № Д/0006-1, послуга
із стандартного приєднання до електричних мереж надана 02 січня 2018 року..
Відповідно до пояснень Ліцензіата, у зв’язку з відсутністю в СП «Краснолиманська
дистанція електропостачання» сертифікованого спеціаліста-проектувальника, була розпочата
робота з пошуку потенційного проектувальника як серед структурних підрозділів Товариства,
так і серед сторонніх організацій.
Після численних запитів отримано згоду на виконання проектно-вишукувальних робіт
від ФОП «Бутко О.Є», результатом якої стало підписання договору від 28.10.2017 № 1306П.
Одночасно велась робота по узгодженню технічних умов, коригуванню плану закупівель
на 2017 рік.
По завершенню необхідних робіт з проектування та будівельно-монтажних робіт було
підписано Акт приймання-передачі наданих послуг, в якому підтверджено відсутність
претензій Замовника до Виконавця щодо якості наданих послуг.
Письмового звернення від Замовника щодо відшкодування коштів у зв’язку з порушенням
строків надання послуги – не надходило.
Тихоненко Л.О. (Обслуговуючий кооператив «Садівниче товариство ветеранів війни
праці та інших категорій «Южанка, 1/1» (далі – ОК «СТВВПІК «Южанка, 1/1»)
Між ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та ОК «СТВВПІК «Южанка, 1/1» укладено Договір про
стандартне приєднання до електричних мереж від 21 листопада 2017 року № ОД/0062-1. Замовлена
до приєднання потужність у точці приєднання: 160 кВт (у тому числі існуюча потужність 99 кВт).
ОК «СТВВПІК «Южанка, 1/1» 30 листопада 2017 року було сплачено вартість послуги
зі стандартного приєднання до електричних мереж у сумі 63 684,00 грн (з ПДВ).
Слід зазначити, що договором не визначений термін надання послуги зі стандартного
приєднання, а отже послуга зі стандартного приєднання мала бути надана відповідно до вимог
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання (у редакції, чинній станом на 30 листопада 2017 року),
де строк виконання послуги з приєднання для електроустановок третього ступеня потужності
становить 30 календарних днів від дати оплати замовником, тобто послуга з приєднання до
електричних мереж мала бути надана замовнику до 30 грудня 2017 року.
Згідно із Актом приймання-передачі робіт (наданих послуг) до Договору № ОД/0062-1,
послуга зі стандартного приєднання до електричних мереж надана 02 квітня 2018 року.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, відповідно до вимог Закону України «Про публічні
закупівлі» було проведено тендерну процедуру на закупівлю матеріалів, у тому числі
необхідних для виконання даного приєднання, що призвело до порушення строків виконання
даного приєднання, враховуючи строки проведення процедури закупівель згідно з вимогами
Закону України «Про публічні закупівлі».
Письмового звернення від Замовника щодо відшкодування коштів у зв’язку з порушенням
строків надання послуги – не надходило.
Вищезазначене свідчить про порушення ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» підпункту 3.5.1 пункту 3.5
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із
законодавством України та нормативно-технічними документами та пункту 2.2 Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану
діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок
електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, зокрема Правил приєднання електроустановок до електричних
мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній до 12 травня 2017 року) яким встановлено,
що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності
становить 15 робочих днів від дати оплати замовником електропередавальній організації
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого
та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів. (По відношенню
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до замовників ТОВ «Донагрохім», гр. Літвінов І.П., гр. Куликов Л.Б.);
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року) яким встановлено,
що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності
становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого
та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів. (По відношенню
до споживачів гр. Борисюк А.В., гр. Кисиличин М.Ф та ОК «СТВВПІК «Южанка, 1/1»).
Також, під час перевірки було розглянуто звернення замовника послуги з приєднання, що
не є стандартним, ТОВ «Олсідз Блек Сі», що надійшло до НКРЕКП, та встановлено:
ТОВ «Олсідз Блек Сі» листами від 31 жовтня 2017 року № 02/725 та від 08 листопада
2017 року № 02/759 було направлено до ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» заяви про приєднання до
електричних мереж.
Листами від 26 березня 2018 року № ЦЦІ – 13/91 та від 22 березня 2018 року № Е-15/1204
Ліцензіатом було повернуто замовнику ТОВ «Олсідз Блек Сі» заяви про приєднання з додатками
без розгляду у зв’язку із відсутністю в наданому ТОВ «Олсідз Блек Сі» пакеті документів
ситуаційного плану та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000
із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника
або прогнозованої точки приєднання, копії будівельного паспорта або містобудівних умов та
обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії
надійності електропостачання.
Відповідно до абзацу п’ятого підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Правил приєднання, у разі відсутності
повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної
потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання
заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання до електричних мереж
з додатками без розгляду.
Вищезазначене свідчить про порушення ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» пункту 2.2 Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану
діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок
електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, зокрема підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Правил приєднання
електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня
2013 року № 32 яким встановлено, що у разі відсутності повного комплекту документів,
що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності,
електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви
повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.
Відповідно до пояснень Ліцензіата, телефонним зв’язком було неодноразово повідомлено
замовника щодо неповноти наданого пакету документів. У зв’язку з тривалим ненаданням
вищезазначених документів, листами від 26.03.2018 № ЦЦІ – 13/91 та від 22.03.2018 № Е-15/1204
офіційно повідомлено замовника щодо неповнотинаданого пакету та повернуто заяву з пакетом
наданих документів.
Перевіркою встановлено наявність у 2017 році 159 випадків недотримання з боку
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» термінів надання проектів договорів про приєднання та технічних
умов, а саме:
- 120 випадків несвоєчасного надання замовникам проектів договорів про стандартне
приєднання та технічних умов до нього;
- 39 випадків несвоєчасного надання замовникам договорів про приєднання, що
не є стандартним, та технічних умов до нього.
14

Вищезазначене свідчить про порушення ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» підпункту 3.5.1 пункту 3.5
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із
законодавством України та нормативно-технічними документами та пункту 2.2 Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії, щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану
діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок
електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, зокрема Правил приєднання електроустановок до електричних
мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року та у редакції, чинній
до 12 травня 2017 року) у частині надання замовнику протягом п’яти робочих днів від дня
подання заяви підписаного договору про приєднання з визначенням у ньому розміру плати за
приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до
електричних мереж електроустановок,
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній до 12 травня 2017 року), яким встановлено,
що електропередавальна організація здійснює підготовку та видачу проекту договору про
приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних умов, які є
невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання
заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх
узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж);
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року), яким встановлено,
що електропередавальна організація здійснює підготовку та видачу проекту договору про
приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних умов, які є
невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання
заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх
узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).
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щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність,
підпункти 3.1.1 пунктів 3.1
Ліцензійних умов з передачі передбачену Мінфіном та Держкомстатом України, та
додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену
електричної енергії та
Ліцензійних умов з постачання НКРЕКП в установленому порядку
електричної енергії за
регульованим тарифом
щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи,
підпункти 7 пунктів 2.3
Ліцензійних умов з розподілу інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП
своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП
електричної енергії та
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії

Згідно з постановою НКРЕ від 20 лютого 2002 року № 159 «Про надання фінансової звітності
ліцензіатами НКРЕ» (втратила чинність згідно з постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624)
протягом 2017 року ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» мало подавати на паперовому носії, а також
електронною поштою щоквартально до НКРЕКП копії форм квартальної фінансової звітності
не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а відповідно до постанови НКРЕКП
від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та
комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг» на паперовому носії і в електронному вигляді
(файл у форматі PDF) до НКРЕКП та на паперових носіях – до територіального органу
НКРЕКП квартальну фінансову звітність (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт
про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» – до 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом та до 28 лютого наступного за звітним року річну фінансову звітність (№ 1 «Баланс
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(звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;
№ 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал» та Примітки до фінансової
звітності).
Щодо термінів надання ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» фінансової звітності до НКРЕКП
та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
Термін подання за постановою
квартальна фінансова звітність до 25 числа місяця, наступного
за звітним періодом
річна фінансова звітність не пізніше 28 лютого

Період
2017 року

Дата надходження
до НКРЕКП/ ТО НКРЕКП

Порушення терміну подання (днів)
до НКРЕКП/ ТО НКРЕКП

1 квартал

11.05.2017 / не передбачено

16 / –

2 квартал

28.07.2017 / 26.07.2017

3/1

3 квартал

30.10.2017 / 25.10.2017

5/–

за 2017 рік

23.02.2018 / 23.02.2018

–/–

Перевіркою встановлено, що ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» надавало до НКРЕКП звітність
за формами № 3-НКРЕ (квартальна), № 5-НКРЕ (місячна) та № 7-НКРЕ (місячна) з порушенням
термінів, а саме:
звітність за формою № 3-НКРЕ (квартальна) − порушення складає 1-15 днів,
звітність за формою № 5-НКРЕ (місячна) − порушення складає 1-19 днів за січень, лютий,
квітень-грудень 2017 року,
звітність а формою № 7-НКРЕ (місячна) − порушення складає 1-19 днів.
До Управління НКРЕКП у м. Києві та Київської області Товариство надавало зазначену
звітність на паперових носіях та в електронному вигляді у повному обсязі та у встановлені терміни.
Також встановлено, що Товариство надавало фінансову звітність до НКРЕКП за І-ІІІ квартали
2017 року та до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за ІІ квартал 2017 року,
із порушенням термінів,а саме:
не надавало до НКРЕКП фінансову звітність за І квартал 2017 року у строки, встановлені
постановою НКРЕ від 20 лютого 2002 року № 159 (порушення - 16 днів),
не надавало фінансову звітність у строки, встановлені постановою НКРЕКП від 11 травня
2017 року № 624, а саме до НКРЕКП – за ІІ та ІІІ квартали 2017 року (порушення від 3 до 5 днів) і
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області – за ІІ квартал 2017 року (порушення
1 день).
Фінансова звітність в електронному вигляді надавалась ліцензіатом в такі терміни:
за I квартал 2017 року – 27 квітня 2017 року (порушення 2 дні),
за II квартал 2017 року – 26 липня 2017 року (порушення 1 день),
за III квартал 2017 року – 25 жовтня 2017 року (своєчасно),
за 2017 рік – 23 лютого 2018 року (своєчасно).
Зазначене свідчить про порушення ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» підпунктів 3.1.1 пункту 3.1
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних
умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність
передбачену Мінфіном та Держкомстатом України та додаткову звітність з ліцензованої
діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку, а також підпунктів 7 пункту 2.3
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність,
необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.
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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 частини чистого прибутку (дивіденди) на державну частку акцій, нараховану
за підсумками попереднього року та виплачену у звітному році – за підсумками 2016 року
дивіденди не нараховувались та протягом 2017 року не виплачувались.
2. Фактична сума використання коштів за статтею «витрати на ремонт» з урахуванням
витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком, становить 42 862 тис. грн (без ПДВ).
3. Сума коштів недофінансування ІП станом на 20 січня 2018 року – 172 309 тис. грн.
4. Сума необ’єктивного перевищення вартості заходів ІП – 80 тис. грн;
сума об’єктивного перевищення вартості заходів ІП – 84 тис. грн.
5. Стан розрахунків за куповану електроенергію з ДП «Енергоринок» станом на 01 січня
2017 року – заборгованість відсутня.
6. 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 2018 року – ліцензіат не здійснює постачання електричної
енергії зазначеним підприємствам.
7. Величина дефіциту коштів, що виникла при виконанні заходів зі стандартних приєднань
електроустановок замовників у 2017 році у зв’язку з перевищенням вартості виконаних заходів
над сумою отриманої плати за стандартні приєднання від замовників – відсутній.
8. 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) − 622 тис. грн.
9. Пеня та штрафні 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 – 2 636 тис. грн.
10. Сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої
діяльності з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії на закріпленій
території – відсутня.
Визначення загальної суми недофінансування інвестиційної програми, програми ремонтів
у 2017 році та додатково отриманого бо недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності
у 2017 році
1. Сума коштів недофінансування ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» інвестиційної програми на 2017 рік,
за виключенням суми економії:
172 309 – 1 581= 170 729 тис. грн (без ПДВ).
2. Додатково отриманий дохід за рахунок відмінності фактичних обсягів розподілу та
постачання електроенергії споживачам порівняно із затвердженими в тарифах визначений на
підставі фактичного корисного відпуску електроенергії з врахуванням сезонності у споживанні
електроенергії складає 34 799 тис. грн (без ПДВ).
3. За підсумками 2017 року ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» отримала додатковий дохід від
реактивної електроенергії, який становить:
Д р = 133 164 – 95 394 = 37 770 тис. грн (без ПДВ)
де 133 164 – сума фактичного доходу від реактивної енергії за 2017 рік, тис. грн;
95 394 – сума реактивної енергії як джерело фінансування Інвестиційної програми на 2017 рік,
тис. грн;
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4. Додатковий дохід від економії технологічних втрат електроенергії (далі –ТВЕ) за підсумками
2017 року:
Д ТВЕ = 37 183 × 0,5 – 6 001 = 12 591 тис. грн (без ПДВ)
де 37 183 – звітні фактичні дані вартості економії ТВЕ, тис. грн;
6 001 – розмір доходу від ТВЕ, як джерело фінансування інвестиційної програми на 2017 рік,
тис. грн;
5. Дохід, отриманий електропередавальною організацією як плата за резерв абонованої
приєднаної потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року становить
622 тис. грн.
6. Сума недофінансування статті «витрати на ремонт» з урахуванням витрат, які були
капіталізовані відповідно до бухгалтерського обліку становить 16 540 тис. грн (59 402 – 42 862 =
16 540 тис. грн).
7. Пеня та штрафні 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 становить
2 636 тис. грн (без ПДВ). Перевіркою встановлено, що дані кошти не використовувались ліцензіатом
протягом 2017 року та акумулювались на рахунках в банківських установах.
Сума недофінансування інвестиційної програми, програми ремонтів у 2017 році та додатково
отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у 2017 році складає:
170 729 + 34 799 + 37 770 + 12 591 + 622 + 16 540 + 2 636 = 275 686 тис. грн.
Об’єктивні чинників недофінансування ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ліцензованої діяльності
у 2017 році відсутні.
Таким чином, загальна фактична сума необґрунтованого недовиконання Інвестиційної
програми становить 275 686 тис. грн.
Позитивна сума необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми
ремонтів та надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності за звітний рік
індексується на індекс цін на будівельно-монтажні роботи з грудня звітного року (2017 року)
до грудня попереднього до звітного року (2016 року) (використовується інформація, розміщена
на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України) в розмірі 115,5% становить:
275 686 × 1,155 = 318 418 тис. грн (без ПДВ).

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», накласти штраф у розмірі 425 000 (чотириста двадцять п’ять тисяч)
гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за
порушення:
підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом 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, а також пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо здійснення
ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
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Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:
Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627,
а саме:
пункту 4.1 розділу IV щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП,
зокрема постановою від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про встановлення тарифів на
розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «Укрзалізниця» (зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно
до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування
у вартісному вираженні,
пункту 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконаних заходів,
передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків,
пункту 4.7 розділу IV у частині фінансування заходів інвестиційної програми
базового періоду після 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї
інвестиційної програми;
Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених
постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року та у редакції,
чинній до 12 травня 2017 року) у частині надання замовнику протягом п'яти робочих днів
від дня подання заяви підписаного договору про приєднання з визначенням у ньому
розміру плати за приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови стандартного
приєднання до електричних мереж електроустановок,
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній до 12 травня 2017 року) яким встановлено,
що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності
становить 15 робочих днів від дати оплати замовником електропередавальній організації
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок
другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів,
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року) яким встановлено,
що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності
становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок
другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів,
підпункту 3.1.1 пункту 3.1 яким встановлено, що у разі відсутності повного комплекту
документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності,
електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви
повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду,
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній до 12 травня 2017 року), яким
встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку та видачу проекту
договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних
умов, які є невід’ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів від
дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі
необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж),
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року), яким встановлено,
що електропередавальна організація здійснює підготовку та видачу проекту договору
про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних умов,
які є невід’ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від
дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі
необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж);
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підпункту 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
та підпункту 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині
обов’язку Ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі
відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів
фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими
структурою тарифу, встановленою рішенням НКРЕКП, та виконувати заходи з ремонтів
основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт
у кількісному вираженні та згідно з передбаченими відповідною статтею структури тарифу
обсягами фінансування;
підпунктів 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність передбачену Мінфіном та Держкомстатом
України та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому
порядку;
підпунктів 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до
НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх
повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;
підпункту 11 пункту 2.3. Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та
підпункту 3 пункту 2.4. Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, щодо
обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів
за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою
НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної
енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів
на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця»
(зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;
підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та
підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до
запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування
у вартісному вираженні.
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, в межах здійснення
заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1
частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підготувати та
винести на відкрите засідання НКРЕКП проект рішення щодо встановлення(перегляду)
тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» шляхом
його зміни в бік зменшення на загальну суму 331 174,62 тис. грн (без ПДВ), в тому числі:
на суму необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми ремонтів
та надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності за 2017 рік
у розмірі 318 418 тис. грн (без ПДВ),
на суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною
програмою з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на 2017 рік понад п’ять відсотків у розмірі 80,25 тис. грн (без ПДВ),
на суму коштів по заходах схваленої Інвестиційної програми з розподілу електричної
енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та
постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, які було
профінансовано, але не освоєно, у розмірі 11 161,37 тис. грн (без ПДВ),
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на суму економію 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 2017 році, у розмірі
1 515 тис. грн (без ПДВ).
3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», в межах здійснення заходів державного регулювання,
зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
1) у строк до 01 жовтня 2018 подати на схвалення до НКРЕКП зміни до Інвестиційної
програми з розподілу та постачання електричної енергії на 2018 рік, якими урахувати
економію коштів у сумі 1 580,51 тис. грн (без ПДВ), що склалась при виконанні
(фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, без додаткових джерел
фінансування, згідно з формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 13 грудня 2012 року
№ 1627.
У разі ненадання ліцензіатом вищезазначених змін до Інвестиційної програми
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, в межах здійснення заходів
державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини
другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підготувати та винести на
відкрите засідання НКРЕКП проект рішення щодо встановлення(перегляду) тарифів на
розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» шляхом його зміни в бік
зменшення на відповідну суму.
4. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
у строк до 01 жовтня 2018 року надати послугу зі стандартного приєднання замовнику
Куликовому Л.Б. згідно з Договором про стандартне приєднання до електричних мереж
від 17 березня 2017 року № П/0034-2 та надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області належним чином завірену копію Акта про надання послуги
стандартного приєднання, підписаного вищезазначеним замовником та представником
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Щодо стану розрахунків ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» із оптовим постачальником
електричної енергії у розрізі місяців 2017 року
Нараховано
Період

тис. кВт год

тис. грн

Станом на 01.01.2017
Січень
595 297,376 912 539,82
Лютий
531 166,253 817 189,10
Березень
527 691,929 807 051,66
Квітень
471 085,641 734 804,56
Травень
442 646,977 684 415,93
Червень
419 907,650 655 640,44
Липень
428 589,428 675 758,62
Серпень
441 738,730 698 795,80
Вересень
428 136,789 677 533,74
Жовтень
492 668,735 774 065,87
Листопад
537 291,631 845 748,61
Грудень
572 950,653 911 398,82
Всього за період
5 889 171,792 9 194 942,97

Оплачено,
тис. грн

Рівень
оплати,
%

842 538,88
830 424,35
833 797,42
703 272,34
704 544,60
665 178,38
700 621,02
716 640,57
676 356,40
761 817,65
867 051,06
929 882,41
9 232 125,08

92,3
101,6
103,3
95,7
102,9
101,5
103,7
102,6
99,8
98,4
102,5
102,0
100,4

Недоплата (-)/ Заборгованість (+)/
переплата (+) за
переплата (-),
місяць, тис. грн
тис. грн.
-100 796,79
-70 000,94
-30 795,85
13 235,25
-44 031,10
26 745,76
-70 776,86
-31 532,22
-39 244,64
20 128,67
-59 373,31
9 537,94
-68 911,25
24 862,40
-93 773,65
17 844,77
-111 618,42
-1 177,34
-110 441,08
-12 248,22
-98 192,86
21 302,45
-119 495,31
18 483,59
-137 978,90
х
-137 978,90

За результатами попередньої планової перевірки дотримання ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом та передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, проведеної з 20.04.2017 по 15.05.2017 було прийнято постанову
від 27.10.2017 № 1299 «Про накладення штрафу на ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії та невиконання рішення НКРЕКП», якою накладено
штраф у розмірі 85 000 гривень 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 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:
частиною четвертою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» щодо врахування у технічних умовах, що місце приєднання інженерних мереж
замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі
земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки,
Порядком розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженим постановою
НКРЕКП від 19 листопада 2015 року № 2810;
Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими
постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 та підпунктом 3.1.1 пункту 3.1, якими встановлено, що
у разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання
електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох
робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про
приєднання з додатками без розгляду,
підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 яким встановлено, зокрема, що строк надання послуги
з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності протягом 15 робочих днів
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від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання
відповідно до договору про приєднання,
пунктом 5.1 розділу V Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок
до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115,
яким встановлено, що для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання
(стандартне/нестандартне) електропередавальна організація за кожною з територіальних
одиниць, на якій здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії, веде
перелік об’єктів електроенергетики, на основі якого створює геодезичну інформаційнотехнічну систему об’єктів електроенергетики,
пунктами 4.1, 4.4 та 4.8 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 25 лютого 2016 року № 230 «Про встановлення тарифів
на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом
для ПАТ «Укрзалізниця» (зі змінами)/, інвестиційну програму в повному обсязі відповідно
до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування
у вартісному вираженні, у частині зміни вартості виконання заходів, передбачених
інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених
схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків та в частині фінансування
об’єктів (заходів), передбачених схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості;
невиконання рішення НКРЕКП, а саме постанови НКРЕКП від 25 лютого 2016 року
№ 230 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної
енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця» (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.
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ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про
накладення
штрафу
на
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
за порушення Ліцензійних умов
з
передачі
електричної
енергії,
Ліцензійних
умов
з
постачання
електричної енергії за регульованим
тарифом, Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії та Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 04 вересня 2018 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі –
Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1
(далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року
№ 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні
умови з постачання електричної енергії), від 05 червня 2018 року № 183, проведеної
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Управлінням НКРЕКП у місті Києві та Київській області відповідно до
постанови НКРЕКП від 06 березня 2018 року № 279 «Про проведення
позапланової перевірки ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» та посвідчення на
перевірку від 18 травня 2018 року № 77 установлено, що ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (03680,
місто Київ, вулиця Тверська, будинок 5, код ЄДРПОУ 40075815,
п/р № 260093011661 відкритий філією «Енергозбут» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
(код ЄДРПОУ 40150221) в Головному управлінні АТ «Ощадбанк»,
МФО 300465) порушено, а саме:
підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом 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, а також
пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії щодо здійснення ліцензованої діяльності
відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії, зокрема:
Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ від 13 грудня
2012 року № 1627, а саме:
пункт 4.1 розділу IV щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену
НКРЕКП, зокрема постановою від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про
встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця»
(зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до
запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів
фінансування у вартісному вираженні,
пункт 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконаних заходів,
передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків,
пункт 4.7 розділу IV у частині фінансування заходів інвестиційної
програми базового періоду після 20 числа місяця, наступного після закінчення
періоду дії цієї інвестиційної програми;
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені
постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
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підпункт 2.1.2 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року та
у редакції, чинній до 12 травня 2017 року) у частині надання замовнику
протягом п'яти робочих днів від дня подання заяви підписаного договору про
приєднання з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід’ємною
частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних
мереж електроустановок,
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній до 12 травня 2017 року) яким
встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок
першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дати оплати
замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно
до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього
ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів,
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року) яким
встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок
першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати
замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до
договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів
потужності цей строк становить 30 календарних днів,
підпункт 3.1.1 пункту 3.1 яким встановлено, що у разі відсутності повного
комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання
електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом
трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та
повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду,
підпункт 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній до 12 травня 2017 року), яким
встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку
та видачу проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих
Правил та підписаних технічних умов, які є невід’ємною частиною договору про
приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про
приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності
їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж),
підпункт 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року), яким
встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку
та видачу проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих
Правил та підписаних технічних умов, які є невід’ємною частиною договору
про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника
про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності
їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж);
підпункт 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
та підпункту 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
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в частині обов’язку Ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів
у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт
у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно
з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою
рішенням НКРЕКП, та виконувати заходи з ремонтів основних фондів
у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт
у кількісному вираженні та згідно з передбаченими відповідною статтею
структури тарифу обсягами фінансування;
підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність передбачену
Мінфіном та Держкомстатом України та додаткову звітність з ліцензованої
діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку;
підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата
надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для
виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені
НКРЕКП;
підпункт 11 пункту 2.3. Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
та підпункту 3 пункту 2.4. Ліцензійних умов з постачання електричної енергії,
щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів
використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням
НКРЕКП, зокрема постановою НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про
встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця»
(зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;
підпункт 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
та підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму
в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному
вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.
Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
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1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг», накласти штраф у розмірі 425 000
(чотириста двадцять п’ять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (03680, місто Київ, вулиця
Тверська, будинок 5, код ЄДРПОУ 40075815, п/р № 260093011661 відкритий
філією «Енергозбут» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40150221)
в Головному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465) за порушення:
підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом 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, а також
пунктів 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії щодо здійснення ліцензованої діяльності
відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії, зокрема:
Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня
2012 року № 1627, а саме:
пункту 4.1 розділу IV щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену
НКРЕКП, зокрема постановою від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про
встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця»
(зі змінами), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до
запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів
фінансування у вартісному вираженні,
пункту 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконаних заходів,
передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків,
пункту 4.7 розділу IV у частині фінансування заходів інвестиційної
програми базового періоду після 20 числа місяця, наступного після закінчення
періоду дії цієї інвестиційної програми;
Правил приєднання електроустановок до електричних
затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:

мереж,

6
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року та
у редакції, чинній до 12 травня 2017 року) у частині надання замовнику
протягом п'яти робочих днів від дня подання заяви підписаного договору про
приєднання з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід’ємною
частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних
мереж електроустановок,
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній до 12 травня 2017 року) яким
встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок
першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дати оплати
замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно
до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього
ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів,
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року) яким
встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок
першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати
замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до
договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів
потужності цей строк становить 30 календарних днів,
підпункту 3.1.1 пункту 3.1 яким встановлено, що у разі відсутності повного
комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання
електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом
трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та
повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду,
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній до 12 травня 2017 року),
яким встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку та
видачу проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих
Правил та підписаних технічних умов, які є невід’ємною частиною договору про
приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про
приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх
узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж),
підпункту 3.1.2 пункту 3.1 (у редакції, чинній з 12 травня 2017 року), яким
встановлено, що електропередавальна організація здійснює підготовку та
видачу проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих
Правил та підписаних технічних умов, які є невід’ємною частиною договору
про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника
про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх
узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж);
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підпункту 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
та підпункту 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
в частині обов’язку Ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів
у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт
у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно
з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою
рішенням НКРЕКП, та виконувати заходи з ремонтів основних фондів
у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт
у кількісному вираженні та згідно з передбаченими відповідною статтею
структури тарифу обсягами фінансування;
підпунктів 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність передбачену
Мінфіном та Держкомстатом України та додаткову звітність з ліцензованої
діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку;
підпунктів 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата
надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для
виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені
НКРЕКП;
підпункту 11 пункту 2.3. Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
та підпункту 3 пункту 2.4. Ліцензійних умов з постачання електричної енергії,
щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів
використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням
НКРЕКП, зокрема постановою НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2205 «Про
встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Укрзалізниця»
(зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;
підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
та підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму
в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному
вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, в межах
здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13
частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», підготувати та винести на відкрите засідання НКРЕКП
проект рішення щодо встановлення(перегляду) тарифів на розподіл електричної
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енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» шляхом його
зміни в бік зменшення на загальну суму 331 174,62 тис. грн (без ПДВ), в тому
числі:
на суму необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми,
програми ремонтів та надлишково отриманого доходу від здійснення
ліцензованої діяльності за 2017 рік у розмірі 318 418 тис. грн (без ПДВ),
на суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою
Інвестиційною програмою з розподілу електричної енергії (передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної
енергії за регульованим тарифом на 2017 рік понад п’ять відсотків у розмірі
80,25 тис. грн (без ПДВ),
на суму коштів по заходах схваленої Інвестиційної програми з розподілу
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом
на 2017 рік, які було профінансовано, але не освоєно, у розмірі 11 161,37 тис.
грн (без ПДВ),
на суму економію 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 2017 році, у розмірі 1 515 тис. грн (без ПДВ).
3. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті
17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», в межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
1) у строк до 01 жовтня 2018 подати на схвалення до НКРЕКП зміни до
Інвестиційної програми з розподілу та постачання електричної енергії на 2018
рік, якими урахувати економію коштів у сумі 1 580,51 тис. грн (без ПДВ), що
склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної
програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії
за регульованим тарифом на 2017 рік, без додаткових джерел фінансування, згідно
з формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 13 грудня 2012 року
№ 1627.
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У разі ненадання ліцензіатом вищезазначених змін до Інвестиційної
програми Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, в межах
здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13
частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», підготувати та винести на відкрите засідання НКРЕКП
проект рішення щодо встановлення(перегляду) тарифів на розподіл електричної
енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» шляхом його
зміни в бік зменшення на відповідну суму.
4. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА
ЗАЛІЗНИЦЯ»:
у строк до 01 жовтня 2018 року надати послугу зі стандартного приєднання
замовнику Куликовому Л.Б. згідно з Договором про стандартне приєднання до
електричних мереж від 17 березня 2017 року № П/0034-2 та надати до НКРЕКП
та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином
завірену копію Акта про надання послуги стандартного приєднання,
підписаного
вищезазначеним
замовником
та
представником
ПАТ
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

М.П.
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
___________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала постанову)
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