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Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»
Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон
про НКРЕКП) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) здійснює державний
контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність,
зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідній сфері та ліцензійних
умов шляхом проведення, зокрема, позапланових виїзних перевірок.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
Відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП
підставою для проведення позапланової перевірки є перевірка достовірності наданих
Регулятору даних у звітності або в інших документах.
До НКРЕКП надійшло звернення Головного управління контррозвідувального
захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України
(далі – ГУ СБ України) від 17.02.2020 № 8/2/3-565 (вх. НКРЕКП від 17.02.2020
№ 3722/1-20) щодо можливого подання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) (далі – ПАТ
«СУМИОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) до НКРЕКП недостовірних даних,
зазначених Товариством у звіті щодо виконання інвестиційної програми за 2019 рік,
передбаченому розділом 5 Порядку розроблення та подання на затвердження планів
розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу,
затвердженого постановою НКРЕКП від 04.09.2018 № 955.
У листі ГУ СБ України зазначено, що інвестиційна програма 2019 року
виконана Товариством на 104,1 %, у той час, як наявна інформація свідчить, що
заходи у частині будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж та
обладнання виконані не в повному обсязі.
Таким, чином, на думку ГУ СБ України, достовірність даних в інших розділах
звіту Товариства щодо виконання інвестиційної програми у 2019 році може бути
сумнівною, та може свідчити, що посадові особі ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» надали
до НКРЕКП недостовірну інформацію щодо виконання заходів інвестиційної
програми 2019 року, що може призвести до розтрати чи привласнення кошів тарифу
і, як наслідок, до безпідставного зростання вартості електричної енергії та
загострення соціальної напруги в регіоні.
З огляду на викладене, інформація, зазначена ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у
звіті щодо виконання інвестиційної програми 2019 року, може свідчити про надання
до Регулятора недостовірної інформації та про порушення Товариством вимог
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Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, а саме підпункту
15 пункту 2.2 щодо обовʼязку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність за
принципом економічної доцільності для забезпечення досягнення найнижчої
вартості послуг з розподілу електричної енергії та підпункту 43 пункту 2.2 щодо
обовʼязку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно
до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою
НКРЕКП інвестиційною програмою.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову перевірку дотримання
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код
ЄДРПОУ 23293513) вимог підпунктів 15 та 43 пункту 2.2. Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, в частині питань, необхідність
перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління ліцензійного
контролю в енергетичному комплексі
та у сфері комунальних послуг
Департаменту ліцензійного контролю

О. Кострикін
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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 проведення позапланової виїзної
перевірки ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 19 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 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:
Провести позапланову виїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
23293513) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, у
частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення
цього заходу.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

