Департамент ліцензійного контролю
«____» ____________ 2020 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за недотримання вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу
та здійснення заходів державного регулювання»
На підставі постанов НКРЕКП від 05.08.2020 № 1519 «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та від 16.09.2020 № 1730 «Про
збільшення
строку
проведення
позапланової
виїзної
перевірки
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ», посвідчення на проведення позапланової виїзної
перевірки від 19.08.2020 № 389, Сектором НКРЕКП у Черкаській області здійснено
позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42474208) (далі – ТОВ
«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ», Товариство, Ліцензіат) Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з
постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 01 січня 2019 року по
31 грудня 2019 року, за результатами якої складено Акт від 02 жовтня 2020 року № 377,
який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Листом від 06.10.2020 № 2124/01/01 Ліцензіат надав до НКРЕКП пояснення до Акта
позапланової виїзної перевірки від 02.10.2020 № 377, які опрацьовано та розміщено на
офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення
щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про
всі зміни даних, які були зазначені в його документах,
підпункт 2 пункту 2.2
1 Ліцензійних умов з постачання що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не
електричної енергії споживачу пізніше одного місяця з дня настання таких змін
пункт 1.4 Акта (стор. 6)

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» листом від 27.03.2019 № 695 надіслало до НКРЕКП
інформацію щодо інформаційно-консультаційного центру, кол-центру та центрів обслуговування
споживачів. При цьому 21 договір (від № 4-01/21-19/34 до № 24-01/21-19/54) оренди приміщень
для розміщення 21 центра обслуговування споживачів в районних центрах Черкаської області
були укладені з ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 29.12.2018.
Крім того, Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу за формою Додатку 2 до Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу (з урахуванням створених центрів обслуговування споживачів в
усіх районах Черкаської області) була надана ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» до НКРЕКП лише
у 2020 році листами від 01.07.2020 № 1361/01, від 04.08.2020 № 1587/01, від 06.08.2020
№ 1631/01/01 та від 03.09.2020 № 1837/01/01.
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щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
підпункту 7 пункту 2.2
документи
(їх копії), інформацію (дані, відомості,
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх
повноважень та функцій, в обсягах та у строки
(не менше десяти робочих днів для надання копій
документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП
підпункт 5 пункту 3.2 глави 3
у частині зазначення фактичних даних, що стосуються
Інструкції щодо заповнення
витрат (доходів) від іншої неліцензованої діяльності
форми звітності № 3-НКРЕКПліцензіата у графі 5 «Інша діяльність (фактично)»
постачання електричної енергії
(квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання
структури тарифу за видами
діяльності», затвердженої
постановою НКРЕКП
від 28.02.2019 № 282
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підпункти 1 та 2 пункту 3.2
глави 3 Інструкції щодо
заповнення форми звітності №
3а-НКРЕКП-постачання
електричної енергії (місячна)
«Звіт про діяльність
постачальника електричної
енергії», затвердженої
постановою НКРЕКП
від 28.02.2019 № 282

у частині недостовірності звітних даних у рядках 005
«Обсяг електричної енергії, поставлений споживачам у
звітному періоді» та 010 «Обсяг електричної енергії,
поставлений споживачам з початку року» у поданому до
НКРЕКП звіті за грудень 2019 року за окремими
категоріями споживачів та в цілому;

пункти 3.3 і 3.4 глави 3
у частині недостовірності звітних даних у рядку 03
Інструкції щодо заповнення «Обсяг спожитої електроенергії - за звітний місяць» та
форми звітності № 5-НКРЕКП рядку 04 «Обсяг спожитої електроенергії - з початку року»
(місячна) «Звіт про розрахунки за у поданих до НКРЕКП звітах за січень, березень-грудень
спожиту електричну енергію», 2019 року за окремими категоріями споживачів та в цілому
затвердженої постановою НКРЕ
від 04.10.2012 № 1257
пункт 1.5 Акта (стор. 9 – 16)
Комісією з перевірки встановлено наступне перевищення встановлених відповідними
постановами НКРЕКП термінів подання Ліцензіатом до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у
Черкаській області форм звітності:
№ 5-НКРЕКП:
до НКРЕКП – за січень, лютий, березень, квітень, липень, вересень, жовтень, листопад,
грудень 2019 року – від 1 до 130 днів,
до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за січень 2019 року на 1 день;
№ 7-НКРЕКП:
до НКРЕКП – за січень, лютий, березень, квітень, липень 2019 року – від 4 до 24 днів,
до Сектору НКРЕКП у Черкаській області – за січень 2019 року на 1 день;
№ 3-НКРЕКП-постачання:
до НКРЕКП – за І квартал, І півріччя, 9 місяців, за 2019 рік – від 1 до 15 днів,
до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за І квартал 2019 року на 10 днів;
Інформацію щодо чистого доходу:
до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Черкаській області за ІІ квартал 2019 року на 3 дні;
№ 1-НКРЕКП-моніторинг (річна) до НКРЕКП на 55 днів;
№ 2-НКРЕКП-моніторинг (річна) до НКРЕКП на 55 днів;
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№ 3-НКРЕКП-моніторинг (місячна) за травень - грудень 2019 року до НКРЕКП від 1 до
85 днів;
№ 4-НКРЕКП-моніторинг - (річна) до НКРЕКП на 51 день;
№ 5-НКРЕКП-моніторинг - (річна) до НКРЕКП на 51 день;
№ 6-НКРЕКП-моніторинг - (місячна) до НКРЕКП за квітень-серпень, жовтень-грудень
2019 року – від 9 до 220 днів;
№ 9-НКРЕКП-моніторинг – (квартальна) до НКРЕКП за ІІ, ІІІ і ІV квартали 2019 року–
від 63 до 247 днів;
№ 10-НКРЕКП-моніторинг – (річна) до НКРЕКП на 57 днів;
№ 12-НКРЕКП-моніторинг – (квартальна) до НКРЕКП за ІІІ і ІV квартали 2019 року –
від 87 до 271 днів;
№ 13-НКРЕКП-моніторинг – (місячна) до НКРЕКП за липень - грудень 2019 року –
від 88 до 143 днів.
Відповідно до вимог підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифу за видами діяльності», затвердженої постановою
НКРЕКП від 28.02.2019 № 282, у графі 5 «Інша діяльність (фактично)» зазначаються фактичні
дані, що стосуються витрат (доходів) іншої неліцензованої діяльності ліцензіата.
Проте Товариство помилково віднесло деякі доходи і витрати від здійснення діяльності
(доходи по відсотках банку, відключення/повторне підключення споживачів тощо) до «Іншої
діяльності», хоча Ліцензіат здійснює діяльність виключно з постачання електричної енергії
споживачу.
У ході перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» листами від 18.09.2020 № 1939/01,
№ 1940/01, 1941/01 1942/01 надало до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Черкаській області
скориговані звіти за формою № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна)
«Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифу за видами діяльності» з
додатками за січень-березень 2019 року, за січень-червень 2019 року, за січень-вересень 2019
року, за січень-грудень 2019 року.
Також, у ході перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» самостійно виявлено помилки у
звітах за формою № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну
енергію» за січень, березень-грудень 2019 року та за формою № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт
про діяльність постачальника електричної енергії» за грудень 2019 року, та листом
від 30.09.2020 № 2026/01 надано до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Черкаській області
скориговані звіти.
У формі № 5-НКРЕКП (місячна) Ліцензіатом було допущено помилки при заповненні даних
у рядках 03 та 04 в частині зазначення обсягів спожитої електроенергії як за окремими
категоріями споживачів так і в цілому.
У формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) Ліцензіатом було
допущено помилки при заповненні даних у рядках 005 та 010 в частині зазначення обсягів
спожитої електроенергії як за окремими категоріями споживачів так і в цілому.
За поясненнями, наданими листом Ліцензіата від 06.10.2020 № 2124/01/01, у виправлених
формах звітності № 5-НКРЕКП і № 3а-НКРЕКП показники нарахувань, оплати та
заборгованості залишилися незмінними і відповідають даним бухгалтерського обліку та
первинних документів (акти прийому-передачі послуг з розподілу електричної енергії, актів
купівлі-продажу електричної енергії споживачам), про що було зазначено в самому Акті
перевірки Комісією з перевірки.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензіатом також порушено пункт 2.5
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за
спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, щодо
забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 5-НКРЕКП.
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щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в
підпункт 27 пункту 2.2
повному
обсязі за електричну енергію, куплену на ринку
Ліцензійних умов з постачання
3 електричної енергії споживачу електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку
електричної енергії
пункт 3.9 Акта (стор. 48)
Протягом липня-грудня 2019 року ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» надано послуг з передачі
електричної
енергії
на
загальну
суму
168 239,261
тис.
грн
(без
ПДВ),
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» здійснено оплату на суму 140 815,820 тис. грн (без ПДВ).
Станом на 31.12.2019 за даними бухгалтерського обліку заборгованість Товариства
складала 27 423,441 тис. грн (без ПДВ).
Між Ліцензіатом та «НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено договір про надання послуг з передачі
електричної енергії від 21.05.2019 № 0479/02024 (з додатковими угодами на 2019 рік від
21.05.2019, від 28.08.2019) (далі – Договір).
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 6.5 Договору
Користувач (ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ») здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг
послуги протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі
послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за
розрахунковим. Оплата послуги здійснюється на підставі рахунків, наданих ОСП або самостійно
сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком».
Фактично рахунок – фактуру № 0479-02024/03/01/2020 від 03.01.2020 на оплату послуг з
передачі електричної енергії за грудень 2019 року на суму 32 908 129,57 грн (з ПДВ) або
27 423,441 тис. грн (без ПДВ) ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» було отримано від «НЕК
«УКРЕНЕРГО» 10.01.2020.
Ліцензіатом сплачено кошти за послуги з передачі електричної енергії за грудень 2019 року
у повному обсязі 07.02.2020 (платіжне доручення № 32), а термін сплати за договором минув
15.01.2020.
Відповідно до наданих Ліцензіатом пояснень, розрахунки Товариства з НЕК
«УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі електричної енергії залежать від оплати споживачами
спожитої електричної енергії, оскільки ці послуги включені у кінцеву вартість електроенергії
спожитої споживачами.
Відповідно до договору про надання послуг з передачі електричної енергії з НЕК
«УКРЕНЕРГО» Товариство здійснює оплату плановими платежами протягом розрахункового
місяця. Споживачі постачальника універсальних послуг (побутові споживачі, організації та
установи, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, комунальні підприємства) сплачуть за
спожиту електричну енергію протягом місяця, наступного за розрахунковим. Таким чином
виникає касовий розрив між компенсацією послуг з передачі споживачами Товариству та
сплатою цих послуг Товариством оператору системи передачі, що створює додаткове
фінансове навантаження для Товариства.
підпункт 5 пункту 2.3
щодо застосування ціни (тарифу) на послуги
Ліцензійних умов з постачання постачальника універсальних послуг, визначену за
електричної енергії споживачу результатами конкурсу або встановлену у випадках,
передбачених Законом України «Про ринок електричної
енергії», НКРЕКП згідно із затвердженою НКРЕКП
4
методикою, зокрема постановою НКРЕКП від 11.12.2018
№ 1885 «Про встановлення тарифу на послуги
постачальника
універсальних
послуг
ТОВ
«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»
пункт 4.3 Акта (стор. 69 – 78)
Постановою НКРЕКП від 11.12.2018 № 1885 «Про встановлення тарифу на послуги
постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» встановлено тариф на
послуги постачальника універсальних послуг з 01.01.2019 на рівні 68,64 грн/МВт·год (без ПДВ).
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У 2019 році загальні операційні витрати ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» з постачання
електричної енергії постачальником універсальних послуг склали 79 718 тис. грн, що
на 6 375 тис. грн (8,7%) більше затвердженого структурою тарифу – 73 343 тис. грн.
При цьому, фактичний обсяг постачання електричної енергії у порівнянні з плановим
рівнем менший на 50 311 МВт·год (на 3,5%) (факт – 1 367 619 МВт·год, план –
1 417 930 МВт·год).
Обсяг продукцiї (товарів, робiт, послуг) фактично склав 93 873 тис. грн, що на
3 459 тис. грн, або на 3,6 %, менше від затвердженого структурою тарифу (97 332 тис. грн).
Сума недофінансування витрат, затверджених структурою тарифу, за результатами
діяльності ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» з постачання електричної енергії постачальником
універсальних послуг у 2019 році склала 5 984 тис. грн (без ПДВ):
Елемент витрат
Паливно-мастильні матеріали
Оренда автотранспорту
Відрахування на соціальні заходи
Витрати на обслуговування програмного забезпечення
Витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення
(«Укрпошта», АТ «Ощадбанк», інші банки)
Внески на регулювання
Витрати на охорону праці
Плата за оренду
Поліграфічні, друкарські послуги
Доставка рахунків побуту
Всього

Недофінансування,
тис. грн
143
1
523
482
2 892
615
197
138
528
465
5 984

Сума перевитрат коштів, отримана в результаті перефінансування витрат, затверджених
структурою тарифу за результатами діяльності ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» з постачання
електричної енергії постачальником універсальних послуг у 2019 році, складає 10 921 тис. грн
(без ПДВ):
Елемент витрат
Комунальні послуги
Ремонт автотранспорту
Обслуговування оргтехніки
Обслуговування кондиціонерів
Виготовлення ЕЦП, електронних ключів
Сировина і матеріали
Витрати на оплату праці
Витрати на службові відрядження
Витрати на оплату послуг банків за обслуговування зарплатного проекту, поточних
рахунків зі спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків
Відрахування профспілковим організаціям
Юридичні послуги
Канцелярські витрати
Витрати на оплату лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями (перші 5 днів)
Послуги з охорони
Поштові послуги (попередження)
Інформаційні послуги
Підключення та відключення споживачів
Передплата періодичних видань
Судові витрати
Навчання персоналу
Послуги Оператора ринку
Матеріальна допомога
Штрафи, пені, неустойки
Всього

Перевитрати,
тис. грн
2
316
165
52
17
1 194
612
45
123
131
79
571
276
677
1 139
202
3 953
12
326
14
539
470
6
10 921
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Проаналізувавши надані Ліцензіатом пояснення, комісія з перевірки вважає, що
обґрунтовані перевитрати по статтям витрат з постачання електричної енергії
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за 2019 рік становить 539 тис. грн (без ПДВ):
Перевитрати,
тис. грн
539
539

Елемент витрат
Послуги Оператора Ринку
Всього

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у своїх поясненнях, наданих листом
від 06.10.2020 № 2124/01/01, Ліцензіат зазначає, що структура витрат тарифу на послуги
постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» на 2019 рік приймалась
вперше, тому більшість статей витрат були затверджені НКРЕКП на основі даних про
фактичні витрати засновника Товариства ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які відносяться до
діяльності з постачання електричної енергії споживачу. У процесі господарської діяльності
Товариства з постачання електричної енергії споживачам універсальних послуг у 2019 році по
статтях витрат виникали обґрунтовані невідповідності між плановими та фактичними
витратами (недофінансування та перевитрати). Також в процесі діяльності Товариства
виникали витрати, які непередбачені структурою тарифу на послуги постачальника
універсальних послуг.
В реаліях реформування ринку електричної енергії протягом 2019 року постачальнику
універсальних послуг досить проблематично дотримуватися витрат, які затверджені
структурою тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на календарний рік.
Також Ліцензіат просить включити у розрахунок додаткового доходу в Акті перевірки як
обґрунтовані фактичні витрати постачальника універсальних послуг, які не були передбачені
структурою тарифу у 2019 році, але являються обов’язковими при здійсненні фінансовогосподарської діяльності Товариства, а саме: витрати на оплату лікарняних за рахунок
підприємства з нарахуваннями (перші 5 днів) у розмірі 276 тис. грн, послуги з охорони у розмірі
677 тис. грн, поштові послуги (попередження) у розмірі 1 139 тис. грн.
підпункт 13 пункту 2.3
у частині обов’язку постачальника універсальних
Ліцензійних умов з постачання послуг використовувати кошти, отримані за рахунок
електричної енергії споживачу діяльності з постачання універсальних послуг із
дотриманням
принципів
здійснення
закупівель
5
відповідно до вимог Закону України «Про публічні
закупівлі»
пункт 4.8 Акта (стор. 93 – 94)
Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»
цей Закон застосовується, зокрема, до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах
господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг)
дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.
Статтею 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла у перевіреному
періоді) передбачено створення у замовника тендерного комітету.
Разом з тим у 2019 році тендерний комітет ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» не створювався.
Протягом 2019 року Товариство не здійснювало процедур закупівель через електронну систему
закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Разом з тим перевіркою виявлено факт укладання Ліцензіатом договорів, у яких вартість
предмета закупівлі більша порогових значень, встановлених Законом.
Контрагент

Договір №

Предмет договору

Сума
договору,
грн з ПДВ

ПАТ "Черкасиобленерго"

147-01/18-19

Послуги з доставки рахунків

6 703 200,0

12.02.2019

Дата
закінчення
дії
договору
31.01.2019

ТОВ "ЦЕНТР-ОФІС"

187, ДУ №1

Поставка товарів (комп'ютерна техніка)

1400 000,0

02.05.2019

31.12.2019

Дата
укладання
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У своїх поясненнях, наданих листом від 06.10.2020 № 2124/01/01, Ліцензіат зазначає, що
загальна сума Договору поставки № 187 від 02.05.2019 року становить 1 372 452,66 грн, з яких:
використані кошти в сумі 410 634,70 грн. отримані за рахунок здійснення постачання
електричної енергії споживачу за вільними цінами;
використані кошти в сумі 961 817,96 грн отримані за рахунок діяльності з постачання
універсальних послуг.
Так, загальна сума використаних коштів за Договором поставки № 187 від 02.05.2019
року, отриманих за рахунок діяльності з постачання універсальних послуг, не перевищує 1
мільйон гривень, а тому ліцензіатом не порушено підпункт 13 пункту 2.3 ЛУ № 1470, оскільки
вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» передбачають можливість для суб’єктів в
окремих сферах господарювання укладати договори без застосування електронних систем
закупівель, якщо вартість товарів чи послуг не перевищує 1 мільйон гривень.
Метою укладення Договору про надання послуг з доставки рахунків № 147-01/18-19 від
12.02.2019 року було забезпечення загальносуспільних інтересів ТОВ «Черкасиенергозбут» як
постачальником універсальних послуг, відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про ринок
електричної енергії», а саме - надання послуг з доставки надрукованих паперових рахунків на
поштові адреси побутових споживачів (згідно пункту 4.13 Правил роздрібного ринку
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, для здійснення
розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати
та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку
згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних
комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку). На
момент укладання цього договору, альтернативного виконавця з якісного та швидкого надання
послуг з доставки надрукованих паперових рахунків на поштові адреси побутових споживачів по
всій Черкаській області, як ПАТ «Черкасиобленерго», на ринку таких послуг не було.
Враховуючи вищенаведене та керуючись п. 10 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні
закупівлі», у редакції від 01.01.2019, дія цього Закону для замовників, які провадять діяльність в
окремих сферах господарювання, у випадку надання послуги із забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про
ринок електричної енергії», не поширюється.
Відповідно до роз’яснень отриманих від Юридичного департаменту, Департамент
ліцензійного контролю зазначає, що підпунктом 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов визначено, що
при провадженні ліцензіатом господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу постачальники універсальної послуги мають використовувати кошти, отримані за
рахунок діяльності з постачання універсальних послуг, за цільовим призначенням та з
дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону.
Згідно з абзацом третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»
у редакції, що діяла на дату укладення договорів (далі - Закон) цей Закон застосовується,
зокрема, до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови,
що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує
1 мільйон гривень.
Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення
проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону (частина сьома статті
2 Закону).
Актом перевірки від 02 жовтня 2020 року № 377 (далі – Акт) встановлено, що
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» укладено з ТОВ «ЦЕНТР-ОФІС» Договір поставки
від 02.05.2019 № 187, загальна сума якого становить 1 372 452,66 грн.
Враховуючи вищенаведені норми Закону та загальну суму закупівлі, є підстави
вважати, що ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» не дотримано вимоги підпункту 13 пункту 2.3
Ліцензійних умов.
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Крім цього, Актом встановлено, що ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» укладено з ПАТ
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Договір від 12.02.2019 №147-01/18-19, предметом якого є послуги з
доставки рахунків.
Пунктом 10 частини четвертої статті 2 Закону встановлено, що дія цього Закону для
замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не
поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є послуги із забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до
Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон про ринок).
Зазначаємо, що пунктом 2 частини другої статті 62 Закону про ринок встановлено, що до
спеціальних обов'язків, що покладаються на учасників ринку електричної енергії відповідно до
цього Закону для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії, належить виконання функцій постачальника універсальних послуг.
Відповідно до пункту 94 частини першої статті 1 Закону про ринок універсальна послуга постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує
їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених
відповідно до цього Закону, на всій території України.
Також, пунктом 4.13 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, встановлено, що для здійснення розрахунків за
фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити
споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі.
Таким чином, дії ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» в якості замовника послуги з доставки
паперових рахунків побутовим та малим непобутовим споживачам як електропостачальника,
який виконує зобов'язання щодо надання універсальної послуги, відповідають Закону.

Визначення
сум
надлишково
отриманого
або
недоотриманого
доходу
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ від здійснення ліцензованої діяльності з постачання
електричної енергії споживачу
З метою визначення об'єктивної суми коштів, отриманої для фінансування ліцензованої
діяльності при проведенні планових або позапланових перевірок в акті перевірки фіксуються такі
показники:
1. Фактична сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій,
нараховану за підсумками попереднього року та виплачену у звітному році, відповідно до
платіжних доручень, наданих Ліцензіатом: 0,00 грн (акції у власності держави відсутні);
2. Рівень розрахунків станом на 01 січня року, наступного за звітним, тобто станом на
01.01.2020.
- з ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за куповану у 2019 році електричну енергію заборгованість
відсутня;
- з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» – заборгованість у сумі 73 694,17 тис. грн (без
ПДВ). Зазначена заборгованість в повному обсязі сплачена протягом січня-лютого 2020 року;
- з ОСП ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі електричної енергії у звітному
році – заборгованість у сумі 27 423,44 тис. грн (без ПДВ), яка сплачена у січні-лютому 2020;
- оператора системи передачі з постачальником універсальних послуг за послугу із
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
енергії – заборгованість у сумі 7 884,51 тис. грн (без ПДВ), сплачена у лютому 2020 року;
- з ОСР ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за послуги з розподілу електричної енергії
споживачам універсальних послуг – заборгованість у сумі 37 267,59 тис. грн (без ПДВ), яка
сплачена в січні 2020 року;
- з ОСР АТ «Українська залізниця» за послуги з розподілу електричної енергії –
заборгованість у сумі 12,98 тис. грн (без ПДВ), яка сплачена в січні 2020 року;
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- з ОСР ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» за послуги з розподілу електричної енергії –
передплата у сумі 43,967 тис. грн (без ПДВ);
- з ОСР ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» за послуги з розподілу електричної енергії – передплата
у сумі 113,966 тис. грн (без ПДВ);
- з ОСР ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за послуги з розподілу електричної енергії –
передплата у сумі 13,396 тис. грн (без ПДВ).
3. Штрафні санкції та пені за несвоєчасну оплату купованої електричної енергії в
ДП «ЕНЕРГОРИНОК», сплачені ліцензіатом у 2019 році 0,00 тис. грн без ПДВ.
4. Сума недофінансування статей витрат структури тарифу у звітному році: 5 984 тис. грн.
5. Сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифу у звітному році: 539 тис. грн.
6. Додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення (зменшення
фактичних обсягів постачання електричної енергії в частині надання універсальних послуг
порівняно із затвердженими в тарифах на послуги постачання універсальних послуг. Такий дохід
визначається на підставі фактичного обсягу постачання електричної енергії у звітному році (за
даними форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про
фінансові результати та виконання структури тарифу за видами діяльності», затвердженої
постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (далі – форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання
електричної енергії)) та затверджених рівнів тарифу на послуги постачання універсальних послуг,
які діяли у відповідні періоди звітного року. Розрахунок здійснюється помісячно з урахуванням
сезонності в постачанні електричної енергії і становить (- 3 453 тис. грн).
Обсяги
електричне
Категорія
Тариф,
енергії,
споживачів грн/кВт.год затвердженні
в тарифах,
тис.кВт.год
Малі
непобутові
0,06864
374 970
споживачі
Побутові
0,06864
1 042 960
споживачі
Разом
1 417 930

За діючим тарифом

Фактично

Відхилення

Корисний
відпуск,
тис. кВт.год

Обсяг
товарної
продукції,
тис. грн

Корисний
відпуск,
тис. кВт.год

Обсяг
товарної
продукції,
тис. грн

Товарна
продукція,
тис. грн.

374 970

25 738

334 839

22 983

-2 755

1 042 960

71 589

1 032 780

70 890

-699

1 417 930

97 327

1 367 619

93 873

-3 453

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за 2019 рік недоотримало додатковий дохід внаслідок
зменшення фактичних обсягів постачання електричної енергії в частині надання універсальних
послуг у сумі (- 3 453 тис. грн )(без ПДВ).
7. Коригування прогнозованої суми компенсації втрат на фактичні обсяги споживання
електричної енергії у квітні, травні та червні 2019 року відповідно до Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам
(населенню), затвердженого постановою НКРЕКП від 29.08.2017 № 1050, яке не враховано
внаслідок запровадження повномасштабного ринку електричної енергії з 01.07.2019 –
8 986 тис. грн.
Зведена інформація щодо сум компенсації втрат за 2019 рік від постачання електричної
енергії побутовим споживачам (населенню) наведена у таблиці
План 2019 року
Період

МВт·год

тис. грн

1

2

3

Квітень

82 559,000

115 119,525

Затверджено НКРЕКП
Всього,
в т.ч.
тис. грн
повернення
4
5
за січень
2019
117 489,802
3 868,916

Факт 2019 року
МВт·год

тис. грн

6

7

Недоотримано
компенсації втрат від
постач населенню, тис.грн
8=7+5-4

85 568,393

115 643,086

2 022,200

9

мали повернути у липні
Травень

Червень

75 074,000

73 485,00

Всього за
231 118,000
3 міс.

95 470,555

за лютий 2019
-4 089,279

77 827,890

103 758,783

4 198,949
мали повернути у серпні

101 865,426

85 811,125

за березень
2019
-11 358,959

74 270,086

99 934,999

2 764,915
мали повернути у вересні

320 791,941

298 771,482

-11 579,322

237 666,369

319 336,868

8 986,064

103 806,990

8. Суми компенсації втрат за квітень, травень та червень 2019 року від постачання
електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу, відповідно до Порядку розрахунку суми компенсації
втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які
розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, затвердженого постановою
НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420, яке не враховано внаслідок запровадження
повномасштабного ринку електричної енергії з 01 липня 2019 року.

Період
Квітень
Травень
Червень
Усього за ІІ кв. 2019 року

Сума нарахованих
компенсацій
втрат за тарифами,
диференційованими за
періодами часу, тис. грн
1 975,948
1 208,994
977,827
4 162,769

Врахована сума
компенсацій втрат на
розрахунковий період
відповідно до постанов
НКРЕКП, тис. грн
-

Загальна недоврахована
сума компенсації втрат за
тарифами,
диференційованими за
періодами часу, тис. грн
1 975,948
1 208,994
977,827
4 162,769

9. Сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині надання універсальних
послуг, який обраховується як добуток між обсягом сплаченого податку на прибуток у звітному
році відповідно до платіжних доручень та співвідношенням між фактичними операційними
витратами, пов’язаними із наданням універсальних послуг, та сумарними витратами за даними
форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії 1400×(79 718/93 544) =
1 193,077 тис. грн.
де 79 718 тис. грн – фактичні операційні витратами постачальника універсальних послуг за
даними форми звітності № 3-НКРЕКП за 12 місяців 2019 року;
93 544 тис. грн – сумарні операційні витратами за даними форми № 3-НКРЕКП
за 12 місяців 2019 року.
Товариство надало копії платіжних доручень на загальну суму 1 400 тис. грн про сплату
податку на прибуток у 2019 році: № 1169 від 08.05.2019 на суму 1 000,00 тис. грн, № 161
від 30.07.2019 на суму 200,00 тис. грн, № 35 від 24.10.2019 на суму 200,00 тис. грн.
2. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої
діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:
1) додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення
(зменшення) фактичних обсягів постачання електричної енергії постачальників універсальних
послуг порівняно із затвердженими в тарифах на послуги постачання універсальних послуг з
урахуванням очікуваного додаткового (недоотриманого) доходу від збільшення (зменшення)
обсягів постачання електричної енергії постачальників універсальних послуг у 2019 році, який
уже було враховано у структурі тарифу – недоотриманий дохід (-3 453) тис. грн (без ПДВ);
2) сума недофінансування статей витрат структури тарифу у 2019 році –
5 984 тис. грн (без ПДВ);
Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності
(-3 453) + 5 984 = 2 531 тис. грн (без ПДВ)
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3. Об’єктивними чинниками недофінансування ліцензованої діяльності вважаються:
1) сплачена у 2019 році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку
акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року, відповідно до платіжних
доручень, наданих ліцензіатом – 0,0 тис. грн;
2) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифу у 2019 році
539 тис. грн (без ПДВ);
3) коригування прогнозованої суми компенсації втрат на фактичні обсяги споживання
електричної енергії у квітні, травні та червні 2019 року відповідно до Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню),
затвердженого постановою НКРЕКП від 29.08.2017 № 1050 – 8 986 тис. грн (без ПДВ);
4) суми компенсації втрат за квітень, травень та червень 2019 року від постачання
електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу, відповідно до Порядку розрахунку суми компенсації
втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які
розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, затвердженого постановою
НКРЕКП від 27.12.2017 № 1420 – 4 163 тис. грн (без ПДВ);
5) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині надання універсальних
послуг, який обраховується як добуток між обсягом сплаченого податку на прибуток у звітному
році відповідно до платіжних доручень та співвідношенням між фактичними операційними
витратами, пов’язаними із наданням універсальних послуг, та сумарними витратами за даними
форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (за IV квартали) – 1 193 тис. грн.
Згідно із службовою запискою Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
НКРЕКП від 25 березня 2020 року № 126/17.2-20, не доцільно розглядати сплачений у звітному
році податок на прибуток в частині надання універсальних послуг як об’єктивний чинник
недофінансування ліцензованої діяльності.
Сума об’єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності
0 + 539 + 8 986 + 4 163 = 13 688 тис. грн (без ПДВ)
Підсумкова сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу:
2 531 – 13 688 = (-11 157) тис. грн (без ПДВ)
Від’ємна сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу коригується на індекс
споживчих цін на товари та послуги з грудня звітного року до грудня попереднього року
(використовується інформація, оприлюднена на офіційному вебсайті Державної служби
статистики України) – індекс 1,041 (грудень 2019 року – грудень 2018 року) та підлягає
включенню до структури тарифу Ліцензіата.
Підсумкова сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу з урахуванням
індексу споживчих цін на товари та послуги:
(-11 157) × 1,041 = - 11 614,44 тис. грн (без ПДВ)
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З огляду на зазначене, пропонується 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» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії»
накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ
42474208) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу.
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у 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 засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання,
проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника
універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» шляхом його зміни
в бік збільшення на суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності
з постачання електричної енергії споживачу у розмірі 11 614,44 тис. грн (без ПДВ).

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
№ _______________

___________________
Київ

Про
накладення
штрафу
на
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»
за
недотримання
вимог
нормативноправових
актів,
що
регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, порушення Ліцензійних умов з
постачання
електричної
енергії
споживачу та здійснення заходів
державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 жовтня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 02 жовтня 2020 року № 377, проведеної відповідно до
постанов НКРЕКП від 05 серпня 2020 року № 1519 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та
від 16 вересня 2020 року № 1730 «Про збільшення строку проведення
позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ», на підставі
посвідчення на перевірку від 19 серпня 2020 року № 389, установлено, що
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»
(код ЄДРПОУ 42474208) не дотримано вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні
умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469
(далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:
підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних,
які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії),
інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх
повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів
для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;
підпункт 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі
за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що
надаються на ринку електричної енергії;
підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо застосування ціни (тарифу) на послуги
постачальника універсальних послуг, визначеної за результатами конкурсу або
встановленої у випадках, передбачених Законом України «Про ринок
електричної енергії», НКРЕКП згідно із затвердженою НКРЕКП методикою,
зокрема постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1885 «Про
встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»;
підпункт 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу у частині обов’язку постачальника універсальних послуг
використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з постачання
універсальних послуг, із дотриманням принципів здійснення закупівель
відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;
підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Інструкцію щодо заповнення форми звітності
№ 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифів за видами діяльності», затверджену
постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, у частині зазначення
фактичних даних, що стосуються витрат (доходів) від іншої неліцензованої
діяльності ліцензіата у графі 5 «Інша діяльність (фактично)»;
підпункти 1 та 2 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності
№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність
постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП
від 28 лютого 2019 року № 282, у частині недостовірності звітних даних у рядках 005
«Обсяг електричної енергії, поставлений споживачам у звітному періоді» та 010
«Обсяг електричної енергії, поставлений споживачам з початку року» у поданому до
НКРЕКП звіті за грудень 2019 року за окремими категоріями споживачів та в цілому;
Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт
про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від
04 жовтня 2012 року № 1257, а саме:
пункт 2.5 щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної
ним у формі звітності № 5-НКРЕКП;
пункти 3.3 і 3.4 глави 3 у частині недостовірності звітних даних у рядку 03
«Обсяг спожитої електроенергії – за звітний місяць» та рядку 04 «Обсяг спожитої
електроенергії – з початку року» у поданих до НКРЕКП звітах за січень,
березень-грудень 2019 року за окремими категоріями споживачів та в цілому.

Відповідно до статей 17, 19, 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про
ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят
тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42474208) за порушення:
підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних,
які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії),
інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх
повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів
для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;
підпункт 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі
за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що
надаються на ринку електричної енергії;
підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу щодо застосування ціни (тарифу) на послуги
постачальника універсальних послуг, визначеної за результатами конкурсу або
встановленої у випадках, передбачених Законом України «Про ринок
електричної енергії», НКРЕКП згідно із затвердженою НКРЕКП методикою,
зокрема постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1885 «Про
встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»;
підпункт 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу у частині обов’язку постачальника універсальних послуг
використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з постачання
універсальних послуг, із дотриманням принципів здійснення закупівель
відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України
у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код
бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у 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 засідання НКРЕКП, що
буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо
встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних
послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» шляхом його зміни в бік збільшення на
суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з
постачання електричної енергії споживачу у розмірі 11 614,44 тис. грн (без ПДВ).

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 20__ року

_______________

