Сектор НКРЕКП у Черкаській області
«_____» ___________ 2020 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування ринку електричної енергії»
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та на підставі постанови
НКРЕКП від 30.09.2020 № 1824 «Про проведення позапланової виїзної перевірки
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та посвідчення на перевірку від 30.09.2020 № 443 було
здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу
електричної енергії), за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки
від 09.10.2020 № 410, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Листом від 13.10.2020 № 7080/03-01-03 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової
виїзної перевірки від 09.10.2020 № 410, які опрацьовано та розміщено на офіційному
вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Перевірка ліцензованої діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі – ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», Ліцензіат) здійснювалась
за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року у частині питань,
необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, а саме
дотримання вимог:
пункту 2.3.11 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), яким визначено, що комерційний
облік на роздрібному ринку електричної енергії організовується адміністратором
комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку
відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу
комерційного обліку та цих Правил;
пунктів 6.1 та 6.7 глави 6 розділу ХІІІ Кодексу комерційного обліку електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – Кодекс, ККОЕЕ),
якими визначено, що зчитування показів лічильника провадиться постачальником послуг
комерційного обліку (ППКО) електричної енергії та/або оператором електричної мережі,
та/або споживачем щомісяця відповідно до умов договору.
У випадку неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за
розрахунковий період у строки, установлені Кодексом, або неможливості отримання ППКО
даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком порушення роботи
вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий
період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох останніх
фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника;
підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470,
щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної
енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу
комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії.
Так, зазначеним вище Актом перевірки встановлено наступне:
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№
з/п

Виявлене порушення

Суть порушення

пункт 6.1 глави 6 розділу ХІІІ
Кодексу

яким визначено, що обсяги спожитої електричної
енергії визначаються за розрахунковий період, який
становить один місяць, а зчитування показів
лічильника провадиться ППКО та/або ОМ, та/або
споживачем щомісяця відповідно до умов договору;

пункт 6.7 глави 6 розділу XIII
Кодексу

яким визначено, що у випадку неподання споживачем
даних про споживання електричної енергії за
розрахунковий період у строки, установлені в цьому
розділі, або неможливості отримання ППКО даних про
спожиту електричну енергію в зазначений термін (за
винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО
визначає обсяги споживання електричної енергії на цей
розрахунковий період шляхом розрахунку середнього
обсягу споживання за даними двох останніх фактичних
послідовно знятих показів розрахункового лічильника;

пункт 4.19 розділу ІV ПРРЕЕ

яким визначено, що розрахунки споживача за
електричну енергію здійснюються за розрахунковий
період, який, як правило, становить календарний
місяць відповідно до умов договору (обраної
споживачем комерційної пропозиції)

1.

(стор. 8 – 120 Акта № 410)
Комісія з перевірки провела аналіз нарахувань ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» обсягів
споживання електричної енергії у 2019 році по 26 абонентах.
Проведеним аналізом встановлено, що у періоді, що перевірявся, за наступними
особовими рахунками:
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Особовий рахунок
71030005106
71050019104
71070033329
71020022252
71040003765
71100000004
71120000034
71010000419
71030031288
71090001678
71100002113
71160020948
71010070506
71040001591
71170006893
71060016103
71160003282
71220012448
71130010934

місячне споживання електричної енергії розраховувалось Ліцензіатом з порушеннями
вимог:
пункту 6.1 глави 6 розділу ХІІІ Кодексу, яким визначено, що обсяги спожитої електричної
енергії визначаються за розрахунковий період, який становить один місяць. Зчитування показів
лічильника провадиться ППКО та/або ОМ, та/або споживачем щомісяця відповідно до умов
договору;
пункту 4.19 розділу ІV ПРРЕЕ, яким визначено, що розрахунки споживача за електричну
енергію здійснюються за розрахунковий період, який, як правило, становить календарний місяць
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відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції).
Також, комісією з перевірки встановлено, що за особовими рахунками, наведеними нижче,

місячне споживання електричної енергії розраховувалось Ліцензіатом як з порушенням пункту
6.1 глави 6 розділу ХІІІ Кодексу та пункту 4.19 розділу ІV ПРРЕЕ, так і з порушенням
пункту 6.7 глави 6 розділу XIII Кодексу, яким визначено, що у випадку неподання споживачем
даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у строки, установлені в цьому
розділі, або неможливості отримання ППКО даних про спожиту електричну енергію в зазначений
термін (за винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної
енергії на цей розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними
двох останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника:
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7

Особовий рахунок
71080000472
71060004300
71080000714
71140011191
71130013856
71200019812
71190017876

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», накласти
штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Голова Комісії з перевірки

А. Черемис

ПОГОДЖЕНО:
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
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за
недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії

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 09 жовтня 2020 року № 410, проведеної відповідно
до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1824 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», на підставі
посвідчення на перевірку від 30 вересня 2020 року № 443, установлено, що
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 22800735) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:
Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс
комерційного обліку), зокрема:
пункт 6.1 глави 6 розділу ХІІІ, яким визначено, що обсяги спожитої
електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить один
місяць, а зчитування показів лічильника провадиться ППКО та/або ОМ, та/або
споживачем щомісяця відповідно до умов договору,
пункт 6.7 глави 6 розділу ХІІІ, яким визначено, що у випадку неподання
споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період
у строки, установлені в цьому розділі, або неможливості отримання ППКО даних

про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком порушення
роботи вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної енергії на
цей розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за
даними двох останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового
лічильника;
пункту 4.19 розділу ІV Правил роздрібного ринку електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі –
Правила роздрібного ринку), яким визначено, що розрахунки споживача за
електричну енергію здійснюються за розрахунковий період, який, як правило,
становить календарний місяць відповідно до умов договору (обраної споживачем
комерційної пропозиції).
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
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) за не дотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії, а саме:
Кодексу комерційного обліку, зокрема:
пункту 6.1 глави 6 розділу ХІІІ, яким визначено, що обсяги спожитої
електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить один
місяць, а зчитування показів лічильника провадиться ППКО та/або ОМ, та/або
споживачем щомісяця відповідно до умов договору,
пункту 6.7 глави 6 розділу ХІІІ ККОЕЕ, яким визначено, що у випадку
неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за
розрахунковий період у строки, установлені в цьому розділі, або неможливості
отримання ППКО даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін
(за винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО визначає обсяги
споживання електричної енергії на цей розрахунковий період шляхом
розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох останніх фактичних
послідовно знятих показів розрахункового лічильника;
пункту 4.19 розділу ІV Правил роздрібного ринку, яким визначено, що
розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий
період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов
договору (обраної споживачем комерційної пропозиції).

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»).

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

_______________

