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Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
та ухилення від виконання рішення НКРЕКП»
Відділом НКРЕКП у Львівській області, за участю представників інспекції
Держенергонагляду у Львівській області, на підставі рішення НКРЕКП від 16 березня
2017 року № 290 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання,
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІI кварталі
2017 року», було проведено планову перевірку дотримання Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами (далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії) і
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом (далі - Ліцензійних умов з постачання електричної енергії)
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (79026, м. Львів,
вул. Козельницька, 3, код ЄДРПОУ 00131587), за результатами якої складено Акт від 28 квітня
2017 року № 59 який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (далі – ПАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) листом від 10.05.2017 № 122-3113 надало до
НКРЕКП пояснення до виявлених Актом від 28 квітня 2017 року № 59 порушень, які
розглянуто та розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, Актом планової перевірки від 28 квітня 2017 року № 59 встановлено наступні
порушення:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення
в частині дотримання встановленої структури
тарифів на розподіл електричної енергії (передачу
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електромережами) і постачання електричної енергії за
регульованим тарифом

1.

не
виконано
рішення
НКРЕКП, а саме постанову від
25.12.2015
№
3124
«Про
встановлення тарифів на розподіл
електричної енергії (передачу
електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами)
та
тарифів
на
постачання
електричної
енергії
за
регульованим тарифом для ПАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (зі змінами,
внесеними постановою НКРЕКП
від 28.04.2016 № 732 ).

У 2016 році діяли наступні тарифи:
1

з 01.01.2016 (постанова НКРЕКП від 25.12.2015 № 3124) тарифи на розподіл
електричної
енергії
(передачу
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електромережами на рівні:
для 1 класу напруги – 48,42 грн/МВт·год (без ПДВ),
для 2 класу напруги – 202,81 грн/МВт·год (без ПДВ);
тарифи на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на рівні:
для 1 групи споживачів – 6,86 грн/МВт·год (без ПДВ),
для 2 групи споживачів – 34,29 грн/МВт·год (без ПДВ;
з 01.05.2016 (зміни постановою НКРЕКП від 28.04.2016 № 732) тарифи на розподіл
електричної
енергії
(передачу
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електромережами) на рівні:
для 1 класу напруги – 49,10 грн/МВт·год (без ПДВ),
для 2 класу напруги – 207,78 грн/МВт·год (без ПДВ);
тарифи на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на рівні:
для 1 групи споживачів – 6,82 грн/МВт·год (без ПДВ),
для 2 групи споживачів – 34,09 грн/МВт·год (без ПДВ);
Згідно з даними форми №6-НКРЕ-енергопостачання «Звіт про фінансові результати
та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності», затвердженої постановою
НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, фактичні операційні витрати Товариства за 2016 рік на
передачу, постачання електричної енергії склали 1 137 050 тис.грн при плані
820 780 тис.грн, збільшення витрат на 316 270 тис.грн або 38,5 %, в тому числі через
збільшення витрат по статті «Амортизація» (за бухгалтерським обліком) на 281 339 тис. грн.
або 347,6 %.
Вартість купованої електричної енергії – 3 418 287 тис.грн. Усього витрати,
включаючи вартість купованої електричної енергії, становили 4 555 337 тис.грн.
Чистий дохід (виручка) від передачі та постачання електричної енергії у 2016 році
склав 4 373 018 тис.грн при плані 4 043 064 тис.грн
Таким чином, збиток Товариства за видами продукції у 2016 році становив 182 319
тис.грн, що відповідає даним, зазначеним у рядку 345 форми № 6-НКРЕ-енергопостачання
за 2016 рік.
За видами діяльності Товариство отримало збиток у сумі 319 539 тис. грн, що на
287 101 тис.грн більше ніж передбачалось структурою тарифів, в тому числі:
з передачі електричної енергії збиток 309 817 тис.грн, що на 280 657 тис.грн більше
ніж передбачалось структурою тарифів;
з постачання електричної енергії збиток 9 722 тис.грн, що на 6 444 тис.грн більше
ніж передбачалось структурою тарифів.
Відповідно від'ємне значення фактичної рентабельність діяльності з передачі
електричної енергії та постачання електричної енергії за 2016 рік при плані -3,95 %, склало
-28,10 %, зокрема:
з постачання електричної енергії -11,67% при плані -4,22 %,
з передачі електричної енергії -29,40 % при плані -3,92 %.
Корисний відпуск електричної енергії у 2016 році у порівнянні з плановими
показниками збільшився на 135,9 млн.кВт·год, або 3,6 % (плановий показник становить –
3 780,000 млн.кВт·год, фактичний – 3 915,900 млн.кВт·год, в тому числі незалежним
постачальникам – 231,168 млн.кВт·год), що відповідає даним, зазначеним у рядку 605
форми № 6-НКРЕ-енергопостачання за 2016 рік.

Аналіз відповідності фактичних витрат затвердженій НКРЕКП структурі тарифів на
передачу та постачання електричної енергії ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік
Передача електричної енергії
Перелік витрат за
абсолютне
видами ліцензованоїдіючий тариф, фактично,
відхилення,
+/-, %
діяльності
тис.грн
тис.грн
тис.грн
Усього операційні
743182
1053712
310530
41,78
витрати
Матерiальнi
160136
176600
16464
10,28
витрати
в т.ч. виробничі
7162
10070
2908
40,60
послуги
сировина та
2596
8191
5595
215,52
матеріали
лічильники
0
паливо
23747
24736
989
4,16
у т. ч.: технологічне
0
паливо
на ремонт
113389
113556
167
0,15
на енергію для
13242
20047
6805
51,39
господарських потреб
на використання ел.
0
мереж ін. ліцензіатів
інші матеріальні
0
витрати
Витрати на оплату
350572
367152
16580
4,73
працi
Вiдрахування на
93504
77106
-16398
-17,54
соцiальнi заходи
Амортизацiя (за
бухгалтерським
80133
358604
278471
347,51
обліком)
Iншi операційні
58837
74250
15413
26,20
витрати
в т.ч. плата за землю
4588
6532
1944
42,37
витрати на зв’язок
2217
3219
1002
45,20
витрати на службові
1034
1805
771
74,56
відрядження

Постачання електричної енергії
діючий
абсолютне
фактично,
тариф,
відхилення, +/-, %
тис.грн
тис.грн
тис.грн

діючий
тариф,
тис.грн

Усього електричної енергії
абсолютне
фактично,
відхилення, +/-, %
тис.грн
тис.грн

77598

83338

5740

7,40

820780

1137050

316270

38,53

4110

5097

987

24,01

164246

181697

17451

10,62

436

539

103

23,62

7598

10609

3011

39,63

234

531

297

126,92

2830

8722

5892

208,20

2715

0
162

6,35

0
26300

0
27451

0
1151

0,00
4,38

0

0

0

0

0,00

0

113389

113556

167

0,15

14129

21359

7230

51,17

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

2553

887

1312

425

47,91

49176

51493

2317

4,71

399748

418645

18897

4,73

13116

10816

-2300

-17,54

106620

87922

-18698

-17,54

802

3670

2868

357,61

80935

362274

281339

347,61

10394

12262

1868

17,97

69231

86512

17281

24,96

188

275

0
87

46,28

4588
2405

6532
3494

1944
1089

42,37
45,28

101

178

77

76,24

1135

1983

848

74,71
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збір за першу
реєстрацію
транспортного засобу
утримання
технологічного
транспорту
інвентаризація землі
інші, у т. ч.:
Охорона праці
Спецодяг
Канцелярські витрати
Підготовка кадрів
Плата за екологію
Послуги ощадбанків
та поштового зв'язку
Утримання будівель
та споруд
Послуги аудиту
Юридичні послуги
Підписка
Експлуатація
транспорту
Витрати на охорону
енергооб'єктів
Перерахування
профкому
Оголошення
Спільне
використ.мереж
споживачів
ЖЕК спільне
викор.мереж будинків
Послуги
банку(розрах.кас.
обслуг.)
Роз'їздний характер
робіт
Виплата 5 днів
лікарняних

0

0

0

0

0

0,00

477

479

2

0,42

54

58

4

7,41

531

537

6

10,13

0
50521
1860
1434
1001
649
21

439
61776
2 828
2 834
1 720
751
43

439
11255
968
1 400
719
102
22

0,00
22,28
52,04
97,63
71,87
15,67
104,76

10051
0
0
470
56
0

11751
0
0
810
65
0

0
1700
0
0
340
9
0

16,91
0,00
0,00
72,26
15,71
0,00

0
60572
1860
1434
1471
705
21

439
73527
2828
2834
2530
816
43

439
12955
968
1400
1059
111
22

100
21,39
52,04
97,63
71,99
15,68
14,76

14594

14 713

119

0,82

3474

3502

28

0,80

18068

18215

147

0,81

487

1 056

569

116,76

39

84

45

116,40

526

1140

614

116,73

213
519
168

216
853
170

3
334
2

1,41
64,39
1,19

12
380
17

11
618
21

-1
238
4

-5,42
62,58
23,53

225
899
185

227
1471
191

2
572
6

1,04
63,63
3,24

750

1 036

286

38,11

28

43

15

54,14

778

1079

301

38,69

742

787

45

6,01

68

68

0

0,59

810

855

45

5,56

1116

1 795

679

60,84

0

0

0

0,00

1116

1795

679

60,84

300

317

17

5,60

14

13

-1

-5,71

314

330

16

5,10

5661

6137

476

8,41

0

0

0

0,00

5661

6137

476

8,41

3608

4885

1 277

35,39

0

0

0

0,00

3608

4885

1277

35,39

5555

5936

381

6,86

457

517

60

13,11

6012

6453

441

7,34

2712

2778

66

2,42

3519

3484

-35

-0,98

6231

6262

31

0,50

3148

3214

66

2,11

474

477

3

0,54

3622

3691

69

1,91

Податок на
325
нерухомість
Друк бланків для
оформлення субсидій
0
побутовим
споживачам
Первинна
0
парамертризація
Штрафи,пені
інші
5658
Довідкові дані:
Амортизація (за
80133
податковим обліком)
Усього операційні
витрати (з
врахуванням
743182
амортизації за
податковим обліком)
Обсяг продукцiї
714022
(робiт, послуг)
Прибуток за видами
-29160
діяльності
Купована енергія
Усього витрат,
включаючи вартість
купованої енергії
Чистий дохід
(виручка)
Корисний відпуск
3 780,000
(млн кВт·год.)
Рентабельність за
видами діяльності, у
-3,92
відсотках

382

57

17,54

0

0

0

0,00

325

382

57

17,54

0

0

0,00

442

1210

768

173,76

442

1210

768

173,76

1577

1 577

0,00

0

0

0

0,00

0

1577

1577

0,00

7748

0
2 090

0,00
36,94

601

828

0
227

0,00
37,77

0
7748

0
7785

0
37

0,00
0,48

106695

26562

33,15

802

1078

276

34,41

80935

107773

26838

33,16

801803

58621

7,89

77598

80746

3148

4,06

820780

882549

61769

7,53

743895

29873

4,18

74320

73616

-704

-1

788342

817511

29169

3,70

-309817

-280657

962,47

-3278

-9722

-6444

196,58

-32438

-319539

-287101

885,08

3170192

3418287

248095

783

3990972

4555337

564365

14,14

4043064

4373018

329954

8,16

-3,95

-28,10

3 915,900
-29,40

135,900

3,60

3 625,048 3 684,732
-4,22

-11,67

59,684

1,65
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Відхилення фактичних витрат від витрат, затверджених в структурі тарифів, за
видами діяльності у розрізі статей:
а) передача електричної енергії
Операційні витрати на передачу електричної енергії, передбачені у затверджених
тарифах на 2016 рік складають 743 182 тис.грн, фактичні – 1 053 712 тис.грн, збільшення
витрат становить 310 530 тис.грн, або 41,78%, із них:
Матеріальні витрати на 16 464 тис.грн, або 10,28% більше, ніж передбачено в
тарифі, у тому числі:
– по статті «виробничі послуги» збільшення витрат на 2 908 тис.грн, або 40,6% за
рахунок наступних витрат:
ремонт електролічильників, збільшення витрат на 212 тис. грн. пов’язане з
необхідністю виконання робіт з ремонту приладів обліку та збільшенням вартості
держповірки метрологічних робіт;
влаштування просік, розчищення трас ЛЕП, обрізка дерев, збільшення витрат на
115 тис.грн. З метою запобігання масових пошкоджень ПЛ Товариства, які проходять через
лісові масиви та лісопаркові зони, у 2016 році за узгодженням з ОДА, МНС, власниками
лісових насаджень розширені проектні просіки до розміру охоронних зон з видаленням
високорослих дерев. Товариством для проведення чистки трас ПЛ з розширення їх
проектних просік в лісових і гірських умовах були залучені спеціалізовані підрядні
організації;
діагностика електрообладнання та метрологічне забезпечення, збільшення витрат на
1 935 тис.грн. пов’язане зі збільшенням обсягів робіт;
обслуговування комп’ютерної техніки та оргтехніки, збільшення витрат на
191 тис.грн., пов’язане із збільшенням вартості послуг організацій, що здійснюють
обслуговування комп’ютерної та оргтехніки;
інші послуги виробничого характеру, збільшення витрат на 239 тис.грн.
– по статті «сировина та матеріали» збільшення витрат на 5 595 тис.грн, або
215,52%. У порівнянні грудня 2016 року до грудня 2015 року вартість матеріалів зросла у
зв’язку з ростом фактичного індексу споживчих цін виробників на 35,7% в основному за
рахунок:
паливно-мастильні матеріали, збільшення на 285 тис.грн, що пов’язано з виконанням
регламентних робіт із заміни і доливки олив та рідин (гідравлічні, трансмісійні оливи,
охолоджуючі рідини тощо) автотранспортної техніки;
запчастини для автотранспорту, збільшення на 644 тис.грн для заміни
відпрацьованих запчастин експлуатаційного характеру;
малоцінні швидкозношувальні предмети та інші матеріали, збільшення на
3 074 тис.грн, що пов’язано з необхідністю забезпечення експлуатаційного та оперативного
персоналу необхідними засобами, а саме: для забезпечення системи вимірювання, обліку
електричної енергії - вимірювальні прилади, покажчики напруги та т.п.; для експлуатації
електричного обладнання та мереж - робочий інвентар, електроприлади та
електроінструменти, заземлення, розкріплюючі пристрої, висоторізи, набори інструментів
монтера-контролера, талі ручні, електродрелі, акумуляторні інструменти, покажчики
пошкоджень, та інші прилади;
олива трансформаторна (не закладено в структурі тарифів), витрати склали
1 592 тис.грн, пов’язані з необхідністю виконання запланованих обсягів робіт. Згідно з
вимогами заводів-виробників силових трансформаторів, інструкцій з експлуатації,
результатів попередніх перевірок проведені роботи для визначення залишкового ресурсу
олив та визначений її обсяг для доливки та заміни, чим забезпечено у звітному періоді
експлуатацію силових трансформаторів та оливонаповненого устаткування.
– по статті «паливо» збільшення витрат на 989 тис.грн, або 4,16% пов’язано з
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ростом цін на пальне на 28%-37%;
– по статті «на ремонт» (без зарплати) при плані 113 389 тис.грн факт
113 556 тис.грн, тобто збільшення витрат на 167 тис.грн, або 0,15 %. Хоча фактично витрати
на ремонт електричних мереж склали 119 474 тис.грн, але відповідно до вимог
бухгалтерського обліку, на собівартість віднесено 113 556 тис.грн, а інші 5 918 тис.грн,
віднесені на збільшення вартості основних засобів з подальшою їх амортизацією
(капіталізовані).
На засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання 24.11.2016,
розглядалось питання про дотримання ліцензіатами з розподілу електричної енергії
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом установленої структури тарифів у частині
ремонтного фонду за три квартали 2016 року, за результатами якого НКРЕКП було
прийнято рішення при наступному перегляді структури та рівнів тарифів з розподілу
електричної
енергії
(передачі
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вилучити,
зокрема, суму недовиконання програми ремонтів на 2016 рік, зокрема, для ПАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» у розмірі 19 797 тис.грн (без ПДВ), переглянути зазначену суму
вилучення після опрацювання звітів з виконання поточних та капітальних ремонтів за
підсумками 2016 року, а також актів планових та позапланових перевірок діяльності
ліцензіатів (протокольне рішення № 11 відкритого засідання НКРЕКП (витяг з протоколу
від 24.11.2016 № 54)).
15.12.2016 (протокол засідання НКРЕКП від 15.12.2016 № 61), за результатами
розгляду питання про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної
енергії за регульованим тарифом на 2017 рік для ліцензіатів з розподілу та постачання
електричної енергії було прийнято рішення, зокрема врахувати в структурі тарифів ПАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» вилучення коштів у вигляді від’ємних коригувань витрат на підставі
попередніх рішень НКРЕКП, зокрема відповідно до протокольного рішення № 11
відкритого засідання НКРЕКП (витяг з протоколу від 24.11.2016 № 54) щодо вилучення
суми недовиконання програми ремонтів на 2016 рік у розмірі 19 797 тис.грн (без ПДВ) та
прийнято постанову НКРЕКП від 15.12.2016 № 2223 «Про встановлення тарифів на
розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»».
Під час перевірки, на виконання протокольного рішення № 11 (витяг з протоколу від
24.11.2016р. № 54), комісією з перевірки здійснено аналіз виконання ПАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» програми ремонтів за 2016 рік на підставі первинних документів
вибірково обраних заходів з ремонту електричних мереж.
Перевірено первинні документи вибірково обраних заходів з ремонтів: мережі 0,4-110
кВ на суму 34 636 тис.грн; будівлі і споруди на суму 17 803 тис.грн; транспорт на суму
1 034 тис.грн. Результат перевірки наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Факт згідно зі звітом
Заходи обрані для перевірки первинних документів:
Підрядний спосіб :
Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ
Капітальний ремонт ПЛ-6-10 кВ
Капітальний ремонт КЛ-6-10-0,4 кВ
Капітальний ремонт ПЛ-110 кВ
Капітальний ремонт ПЛ-35 кВ

Сума,
тис.грн.
113 556

22 280
780
2 252
438
1 428
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Капітальний ремонт ПС-110 кВ
Капітальний ремонт ПС-35 кВ
Капітальний ремонт будівель ПС, ТП, РП та АБК
Капітальний ремонт автотранспорту
Господарський спосіб (матеріали) -191 позиція
Всього обрано заходів для перевірки
Опрацьовано перевіркою

1 775
2 025
17 803
862
3 830
53 473
47,09%

За підсумками вибіркової перевірки було підтверджено, що загальні фактичні витрати
за статтею «на ремонт» (без зарплати) склали 113 556 тис.грн при передбачених в тарифі
113 389 тис.грн, перевирати - 167 тис.грн або 0,15 %.
Таким чином, аналіз фактичних та запланованих структурою тарифів витрат за 2016
рік вказує на те, що фактичні витрати ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» не відповідають
затвердженій структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії, що свідчить про
невиконання рішення НКРЕКП, а саме постанови НКРЕКП від 25.12.2015 № 3124 «Про
встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за
регульованим тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (зі змінами, внесеними постановою
НКРЕКП від 28.04.2016 № 732 ) 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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підпункт 3.4.1 пункту 3.4
Ліцензійних умов з
постачання електричної
енергії та
підпункт 3.5.1 пункту 3.5
Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії

щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із
законодавством України та іншими нормативними
документами, зокрема пунктами 4.1 та 4.4 розділу
IV Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕ від
13.12.2012 № 1627:
в частині виконання схваленої, зокрема
постановою НКРЕКП від 25.12.2015 № 3124 (зі
змінами) інвестиційної програми в повному обсязі
відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у
кількісному вираженні та обсягів фінансування у
вартісному вираженні;
в частині зміни вартості виконання заходів,
передбачених інвестиційною програмою, а саме
перевищення
вартості
виконаних
заходів,
передбачених
схваленою
інвестиційною
програмою, понад п’ять відсотків;

Постановою НКРЕКП від 25.12.2015 № 3124 «Про встановлення тарифів на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» схвалена
Інвестиційна програма (ІП) на 2016 рік в розмірі 171 774 тис.грн без урахування ПДВ,
джерелами фінансування якої були :
Амортизація
– 66 342 тис.грн;
Інші джерела, в т. ч. :
– 105 432 тис.грн:
– реактивна електроенергія
– 23 855 тис.грн;
– небаланс ТВЕ
– 81 577 тис.грн.
Протокольним рішенням № 9 відкритого засідання (витяг з протоколу від 28.07.2016
№ 35) НКРЕКП встановила суму у розмірі 83 283 тис.грн (без ПДВ), що підлягає

включенню до ІП 2016 року за рахунок статті «Невикористані кошти 2015 року»,
передбачивши термін виконання заходів на цю суму до 31.12.2016.
Протокольним рішенням №1 відкритого засідання НКРЕКП від 03.08.2016 внесено
зміни до протокольного рішення № 9 відкритого засідання НКРЕКП (витяг з протоколу від
28.07.2016 №35) щодо заміни дати з «31.12.2016» на «01.12.2016».
Після надання ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» визначених документів до НКРЕКП
постановою від 27.09.2016 № 1657 Товариству схвалено збільшення ІП на 2016 рік з
171 774 тис.грн до 269 650 тис.грн, в тому числі в розрізі джерел фінансування:
Амортизація
– 80 935 тис.грн;
Інші джерела, в т. ч. :
– 105 432 тис.грн:
– реактивна електроенергія
– 23 855 тис.грн;
– небаланс ТВЕ
– 81 577 тис.грн;
Невикористані кошти 2015 року
– 83 283 тис.грн.
Окремо, протокольним рішенням №12 відкритого засідання НКРЕКП (витяг з
протоколу від 23.09-27.09.2016 №44) встановлено граничний термін виконання заходів, що
фінансуються за рахунок невикористаних коштів 2015 року, до 01.12.2016.
Звіт щодо виконання ІП ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» за 12 місяців 2016 року був
наданий до НКРЕКП та відділу НКРЕКП у Львівській області листом від 25.01.2017 № 1310534.
На виконання протокольного рішення НКРЕ від 12.07.2012 № 29
ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» оприлюднює в мережі Інтернет відповідні таблиці схваленої ІП
та звітів щодо їх виконання в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Товариства
(www.loe.lviv.ua) у розділі «Про нас» в рубриці «Корпоративна інформація».
Відповідно до звіту станом на 01.01.2017 ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» профінансувало
ІП (здійснило придбання обладнання і оплату робіт) на загальну суму 265 071,70 тис.грн
(без ПДВ), або на 98,30%. Освоєно заходів на суму 263 473,95 тис.грн. Недофінансування
ІП на суму 4 577,85 тис.грн.
Аналіз фактичного виконання ІП за розділами станом на 01.01.2017
у тис.грн (без ПДВ)
Таблиця 3
Відсо
ток
фінан
суван
ня, %

I

II

V

Найменування цільових
програм
Будівництво,
модернізація
та
реконструкція
I
електричних мереж та
обладнання
Заходи
зі
зниження
I
нетехнічних
витрат
електроенергії
Впровадження
I
розвиток АСДТК

та

Впровадження
та
I
розвиток інформаційних
технологій
Впровадження
та
V
розвиток
систем зв’язку
Модернізація
та
V
закупівля
колісної

Виконано за звітний
Заплановано
період, тис.грн
на
інвестиційний профінансова
освоєно
рік, тис.грн
но

Залишилось Залишилось
Відхилення
не
не
фінансування
профінансова освоєним,
від плану, %
но, тис.грн
тис.грн

205 578,98

200 917,23

199 818,49

97,73%

4 661,75

1 098,74

17 073,39

17 154,29

16 655,29

100,47%

-80,90

499,00

17 727,43

17 726,92

17 726,92

100,00%

0,51

0,00

10 495,67

10 512,98

10 512,98

100,17%

-17,32

0,00

7 640,37

7 637,17

7 637,17

99,96%

3,20

0,00

7 989,58

7 873,57

7 873,57

98,55%

116,01

0,00
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I

техніки

V
II

Інше
Усього

3 144,14

3 249,53

3 249,53

103,35%

-105,39

0,00

269 649,55

265 071,70

263 473,95

98,30%

4 577,85

1 597,75

Таким чином, при аналізі виконання ІП на 2016 рік станом на 01.01.2017 зафіксовано:
1. По I розділу повністю не профінансовано та не освоєно захід, виконання якого
заплановано ІП, на суму 294,07 тис.грн.
2. Профінансовано заходів на суму 265 071,70 тис.грн, освоєно – 263 473,95 тис.грн,
залишилося освоїти на суму 1 597,75 тис.грн.
3. Заходи повністю виконані та профінансовані у повному обсязі з перевитратами
більше 5% - 1 862,56 тис.грн.
4. Заходи повністю виконані з економією коштів на суму – 3 754,29 тис.грн.
Таким чином, ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» порушено вимоги підпункту 3.4.1. пункту
3.4 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії (локальними) електричними мережами),
щодо об’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та іншими
нормативними документами, а саме пунктами 4.1, 4.4 розділу IV Порядку формування
ІП ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕ від 13.12.2012 № 1627, в частині виконання у повному обсязі
інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 25.12.2015 № 3124 «Про
встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (із змінами), відповідно до запланованих
етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів робіт у вартісному вираження
та у частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою
інвестиційною програмою понад 5%.
Перевіркою не виявлено заходів, які не передбачені ІП.
При перевірці звіту про виконання ІП на 2016 рік та первинних документів
встановлено, що складові затвердженої ІП співпадають із змістом укладених договорів.
Комісією здійснена вибіркова перевірка первинних документів (актів виконаних
робіт, платіжних документів, договорів на проведення робіт підрядними організаціями,
договорів та накладних на закупівлю ТМЦ), порушень не виявлено.
В ході проведення перевірки тендерних пропозицій, протоколів акцепту, договорів в
розрізі ІП порушень не виявлено, що підтверджує коректність тендерних процедур.
На момент здійснення перевірки по об’єкту I розділу ІП пункту І.1.3.3.15 «Технічне
переоснащення електромереж 10-0,4кВ з встановленням розвантажувальної КТП у с.
Верхня Рожанка, Сколівського району, Львівської області (ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-130
с. В.Рожанка)» (у 2016 році план – 5 100,60 тис.грн, профінансовано - 2 500 тис.грн,
освоєно – 1 866,58 тис.грн) профінансовано захід ще на суму 2600,60 тис.грн. Таким чином,
по пункту І.1.3.3.15 ІП захід профінансовано повністю та згідно з наданими документами
освоєно у повному обсязі.
На підтвердження фінансування пункту І.1.3.3.15 ІП ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
надало патіжні доручення по фінансуванню всього заходу, а саме: від 23.11.2016 № 25362;
від 22.11.2016 № 25445; від 26.04.2017 № 8750; від 26.04.2017 № 8751.
Освоєння заходу підтверджують надані Товариством довідки про вартість виконаних

будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) і Акт приймання виконаних будівельних робіт за
грудень 2016 року та за лютий, березень,квітень 2017 року, які додаються (Додаток 4).
Таким чином, стан виконання ІП на 2016 на 26.04.2017: профінансовано ІП на
загальну суму 267 672,29 тис.грн (без ПДВ), або на 99,27%, освоєно заходів на суму
266 707,97 тис.грн, недофінансування ІП на суму 1 977,26 тис.грн, не освоєно на суму
964,32 тис.грн.
щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із
законодавством
України
та
іншими
підпункт 3.4.1 пункту 3.4
Ліцензійних умов з постачання нормативними документами, а саме:
- пунктом 3 ПКЕЕН в частині укладення договору
електричної енергії та
3
про користування електричною енергією;
підпункт 3.5.1 пункту 3.5
- пунктом 22 ПКЕЕН в частині обов’язкового
Ліцензійних умов з передачі
зазначення в платіжному документі, який
електричної енергії
виписується
енергопостачальником,
розміру
наданих житлових субсидій.
На доручення НКРЕКП листами від 13.02.2017 №1523/14.1.1/7-17 та від 13.04.2017
№3925/14.1.1/7-17 відділом НКРЕКП у Львівській області розглянуто адвокатські запити
Веремчука В.А., уповноваженого гр. Шерстобітової Л.С., що проживає за адресою:
Львівська область, Пустомитівський район, с. Старе Село, вул. 1- го Травня, 123, з
наступних питань:
Щодо укладення договору про користування електроенергію
Відповідно до вимог пункту 3 ПКЕЕН споживання електричної енергії здійснюється
на підставі договору про користування електричною енергією між побутовим споживачем і
електропостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим
договором про користування електричною енергією (додаток 1 до ПКЕЕН).
Між ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» та власником за адресою: Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с. Старе Село, вул.1-го Травня, 123 відсутній договір про
користування електричною енергією. При цьому, в комп’ютерній базі даних
Пустомитівського РЕМ існуючий особовий рахунок №084 СТАРЕ СЕЛО/238 попереднього
власника переоформлено на ім’я Шерстобітової Л.С після придбання 23.01.2001 будинку за
згаданою адресою.
По вказаному рахунку Шерстобітової Л.С зазначено номер та тип приладу обліку,
його показники, виставлені нарахування, проведені платежі, в тому числі надані субсидії та
інша інформація.
Враховуючи норми статей 641, 642 Цивільного кодексу України, у разі якщо особа
споживає електричну енергію, вона зобов’язана оплачувати її вартість в установленому
порядку. В цьому разі, споживання та оплата спожитої електричної енергії є прийняттям
пропозиції укласти договір про користування електричної енергії.
При цьому, звернутись із пропозицію укласти договір про користування електричною
енергією, відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України, може зробити
кожна із сторін майбутнього договору.
ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» скерувало до гр. Шерстобітової Л.С. пропозицію щодо
укладення договору рекомендованим листом від 28.02.2017 № 316-0117 (Додаток 5.1 ).
Однак, зі слів заявника, зазначений лист не надходив на її адресу, копію якого нею
отримано на засіданні Комісії ІКЦ ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 21.03.2017. Також, під час
виїзду 21.03.2017 Комісії ІКЦ за адресою заявника: Львівська область, Пустомитівський
район, с. Старе Село, вул.1-го Травня, 123, представник ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
намагався вручити гр. Шерстобітовій Л.С. підготовлений проект договору про
користування електричною енергією (з відповідними додатками), однак споживач
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відмовилась від отримання, що відображено у протоколі засідання Комісії ІКЦ від
22.03.2017 (Додаток 5.2 до Акту перевірки).
Зазначене свідчить про відмову від укладення договору зі сторони споживача. Зі своєї
сторони енергопостачальник з 2001 по 2017 роки не вжив всі необхідні заходи для
укладення договору, в тому числі подання судового позову про спонукання до укладення
договору.
Щодо відключення споживача
По особовому рахунку абонента Шерстобітової Л.С. остання оплата за спожиту
електричну енергію у січні 2016 проведена 24.02.2016. За показниками лічильника при
контрольних оглядах на 25.10.2015 – 2987 кВт*год та 20.04.2016 – 4611 кВт*год у травні
2016 проведено коригування раніше виставлених рахунків. Станом на 01.05.2016 виникла
заборгованість у розмірі 569,07 грн, яка не була оплачена у червні. Довідка про нарахування
додається (Додаток 5.3 до Акту перевірки).
Відповідно до пункту 27 ПКЕЕН (у редакції до 20.09.2016) у разі несплати за
спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи
платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на
20-й день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії. У
разі несплати за спожиту електричну енергію на 30-й день після отримання споживачем
попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної
мережі.
23.06.2016 споживачу Шерстобітовій Л.С. вручено попередження про відключення
(Додаток 5.4 до Акту перевірки) з приводу порушення термінів оплати за спожиту
електричну енергію, яке нею підписано.
Згідно з положеннями пункту 35 ПКЕЕН енергопостачальник має право відключити
побутового споживача зокрема, у разі порушення термінів сплати за спожиту електричну
енергію у порядку, визначеному пунктом 27 ПКЕЕН.
Так як заборгованість не була оплачена, працівники Пустомитівського РЕМ
26.07.2016 припинили електропостачання до помешкання Шерстобітової Л.С. за
вищевказаною адресою відповідно до пункту 35 ПКЕЕН. При цьому порядок відключення
ліцензіатом здійснено відповідно до вимог пункту 27 ПКЕЕН.
Методи та засоби здійснення процедури припинення електропостачання на об’єкті
побутового споживача не встановлені ПКЕЕН, в свою чергу, припинення представниками
енергопостачальника електропостачання, здійснюється з урахуванням Правил безпечної
експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 06.10.1997 № 257.
За інформацією ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 09.09.2016 гр.Шерстобітова Л.С. надала
до Пустомитівського ВЕП заяву про реструктуризацію заборгованості за спожиту
електроенергію та відновлення електропостачання (Додаток 5.5 до Акту перевірки).
20.09.2016 відновлено постачання електроенергії за адресою заявника. З врахуванням змін
до ПКЕЕН, які вступили в дію 20.09.2016, Шерстобітовій Л.С. здійснили підключення без
плати за повторне підключення.
Так як спірні питання, які виникли між Шерстобітовою Л.С. та
ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» розглядаються у Сихівському районному суді м. Львова,
постачання до житлового будинку Шерстобітової Л.С. не припинено.
Щодо відображення розміру субсидії у рахунках за спожиту електроенергію
Звернення гр. Шерстобітової Л.С. з питання виникнення заборгованості в оплаті за
спожиту електричну енергію, врахування субсидій та припинення електропостачання були
предметом розгляду Комісії ІКЦ ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», за участю, зокрема,
уповноважених представників відділу НКРЕКП у Львівській області, представника
Держенергонагляду у Львівській області, представника Держенергонагляду у Західному
регіоні, представників ПАТ «Львівобленерго». За результатами розгляду надано відповідь

заявнику. Копії протоколу засідання Комісії ІКЦ від 12.08.2016 та листа-відповіді від
15.08.2016 №146-4714 додаються (Додаток 5.6 до Акту перевірки).
За зверненнями гр. Шерстобітової Л.С. ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» надавало листами
роз’яснення та інформацію у вигляді таблиць щодо стану розрахунків за спожиту
електроенергію, заборгованість з оплати за спожиту електроенергію, відомості про
нарахування та надану субсидію. Відділом проведено аналіз цієї інформації та додатково
отриманих від ПАТ «Львівобленерго» матеріалів щодо завдань на обхід, де зазначено
покази приладу обліку, перевірено правильність нарахувань та проведення оплат
споживачем з врахуванням субсидій. Встановлено, що заборгованість споживача виникла у
зв’язку з припиненням з лютого 2016 року оплати за спожиту електроенергію та
перевищенням місячних обсягів споживання від норми споживання (90 кВт*год), на яку
призначена з грудня 2015 року субсидія та обов’язкова частка плати. Копія листа
Управління соціального захисту населення Пустомитівської РДА додається (Додаток 5.7 до
Акту перевірки).
Про перерахунок ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» заборгованості за спожиту
електроенергію гр. Шерстобітової Л.С. з врахуванням наданих субсидій свідчать квитанції
на оплату, додані до запиту, а саме:
Квитанція № 1048 від 01.09.2016 за період з 01.07.2016 по 01.09.2016 початковий
показник – 4958, кінцевий показник – 5152, до оплати за спожиті 194 кВт*год
електроенергії – 129,06 грн, субсидія – 0, борг 604,41 грн, до оплати – 733,53 грн.
Квитанція № 10314 від 01.09.2016 за період з 01.07.2016 по 01.09.2016 початковий
показник – 4958, кінцевий показник – 5152, до оплати за спожиті 194 кВт*год
електроенергії – 129,06 грн, субсидія – 0, борг 508,28 грн. Квитанція переформована після
отримання Пустомитівським ВЕП ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» інформації від управління
соціального захисту населення Пустомитівської РДА щодо призначеної субсидії, і
заборгованість зменшено за рахунок надходження субсидій в сумі 96,19 грн
(22,22+12,96+61,01). До оплати – 637,34 грн.
Відповідно до вимог пункту 20 ПКЕЕН розрахунковим періодом для встановлення
розміру оплати спожитої електричної енергії є календарний місяць.
Вищезгадані рахунки за період з 01.07.2016 по 01.09.2016 надані безпосередньо у
Пустомитівському РЕМ на вимогу споживача Шерстобітової Л.С., квитанція № 1048
роздрукована у вересні 2016, а квитанція № 10314 - у жовтні 2016 року. При цьому з
26.07.2016 по 20.09.2016 у споживача припинено електропостачання.
Рахунки на оплату за спожиту електроенергію доставлені по місцю проживання
споживача Шерстобітової Л.С. виставлялись за календарний місяць. Підтвердженням цього
є квитанції Пустомитівського РЕМ по особовому рахунку №084 СТАРЕ СЕЛО/238 на
оплату спожитої електроенергії за травень 2016 року квитанція №10443 від 01.06.2016 за
період з 01.05.2016 по 01.06.2016; за лютий 2017 року квитанція від 01.03.2017 за період з
01.02.2017 по 01.03.2017; за березень 2017 року квитанція від 01.04.2017 за період з
01.03.2017 по 01.04.2017. Копії зазначених квитанцій додаються (Додаток 5.8 до Акту
перевірки).
Проведений аналіз вказаних квитанцій засвідчує наступне:
- рахунки на оплату за спожиту електроенергію доставлені по місцю проживання
споживача Шерстобітової Л.С. виставлялись за календарний місяць відповідно до вимог
пункту 20 ПКЕЕН;
- кошти призначеної субсидії враховувались в оплату шляхом зменшення наявної
заборгованості, однак, розмір наданих житлових субсидій не зазначено у квитанціях.
З березня 2017 року ПАТ «Львівобленерго» відображає розмір призначеної субсидії у
рахунку за розрахунковий календарний місяць, зокрема, за наявності заборгованості в
оплаті спожитої електричної енергії., підтвердженням цього є вищезазначені квитанції на
оплату за лютий і березень 2017 року.
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Відповідно до вимог Закону України «Про особливості доступу до інформації у
сферах
постачання
електричної
енергії,
природного
газу,
теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення» від 10.12.2015 № 887-VIII (абзац другий частини другої статті 5)
інформація, зазначена у пункті 2 частини першої (щодо розміру цін/тарифів на товари,
послуги, що надаються населенню, у тому числі із зазначенням розміру податку на додану
вартість) та пунктах 1, 2 частини другої статті 1 цього Закону (щодо стану розрахунків
таким споживачем за спожиті товари, послуги, у тому числі про заборгованість з оплати за
спожиті товари, послуги (за наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість,
відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення) та
про фактичні обсяги споживання таким споживачем товарів, послуг за попередні періоди),
надається суб’єктами господарювання у платіжних документах, що застосовуються для
оплати населенням спожитих товарів, послуг, а також шляхом забезпечення доступу
споживачів до електронних систем обліку розрахунків споживачів через офіційні веб-сайти
таких суб’єктів господарювання в мережі Інтернет.
Пунктом 22 ПКЕЕН передбачено, що у платіжному документі електропостачальник
обов’язково має зазначити: номер особового рахунка; адресу об’єкта; призначення платежу;
період, за який проводиться розрахунок; значення попередніх та поточних показів засобу
обліку (багатофункціонального/зонного засобу обліку у разі його наявності); дату зняття
фактичних показів засобу обліку (у разі проведення розрахунків за платіжними
документами, які виписуються електропостачальником); обсяг спожитої електричної
енергії; тарифи; розмір наданих пільг та житлових субсидій; суму до оплати.
Відповідно до вимог пункту 21 ПКЕЕН знімання показів засобів обліку провадиться
електропостачальником (електророзподільним підприємством) та/або побутовим
споживачем щомісяця відповідно до умов договору. Побутовий споживач, як правило,
знімає покази засобу обліку на перше число місяця, наступного за розрахунковим періодом
(місяцем).
Якщо знімання показів проводиться побутовим споживачем, електропостачальник
(електророзподільне підприємство) має право контролювати правильність знімання показів
засобів обліку побутовим споживачем.
Згідно з отриманими від ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» копіями помісячних завдань на
обхід споживач Шерстобітова Л.С. надавала інформацію про покази засобу обліку без
надання доступу до нього 20.04.2016 та 23.06.2016. Надано доступ до засобу обліку
25.10.2015, 21.03.2017 та 27.04.2017, але від підпису споживач відмовилась.
На підставі зазначених показань приладу обліку виставлялись рахунки за фактично
спожиту електроенергію. У випадку відсутності доступу до засобу обліку виписувались
рахунки на підставі даних про фактичне споживання електричної енергії за попередній
період, про що робилась відповідна позначка «по середньому».
На виконання вимоги пункту 21 ПКЕЕН контролер ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
щомісячно проводить зняття показів приладів обліку споживачів по вул. 1-го Травня в
с. Старе Село, а споживач Шерстобітова Л.С. не завжди надає доступ до приладу обліку та
самостійно не повідомляє його покази, що унеможливлює щомісячне зняття показу приладу
обліку енергопостачальником.
Вищезазначений розгляд питань, порушених у адвокатських запитах Веремчука В.А.,
уповноваженого
гр.
Шерстобітової
Л.С.,
свідчить
про
порушення
ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» пункту 3 ПКЕЕН в частині укладення договору про
користування електричною енергією та пункту 22 ПКЕЕН і Закону України «Про
особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,
природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення» 10.12.2015 № 887-VIII

(абзац другий частини другої статті 5) в частині обов’язкового зазначення в платіжному
документі, який виписується енергопостачальником, розміру наданих житлових субсидій.
Щодо розрахунків ПАТ «ЛЬВВОБЛЕНЕРГО» за електричну енергію, куповану на
ОРЕ в 2016 році.
В 2016 році закуплено в ДП «Енергоринок» 4 274 194,768 тис.кВт год електричної
енергії на суму 4 117 735,781 тис.грн.
Загальна сума оплати за 2016 рік в ДП «Енергоринок» становила
4 077 108,609 тис.грн, в тому числі:
- 4 056 959,534 тис.грн – оплата за куповану електроенергію;
- 20 149,074 тис.грн – погашення реструктуризованої заборгованості.
Згідно з актом звірки розрахунків ДП «Енергоринок» з ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» за
продану з ОРЕ електроенергію станом на 01.01.2017 заборгованість за закуплену в ОРЕ
електричну енергію становила – 50 181,967 тис.грн, в тому числі:
36 116,548 тис.грн – заборгованість ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» за грудень 2016
року;
14 065,419 тис.грн – реструктуризована заборгованість за Договором про
реструктуризацію заборгованості від 31.07.2014 №168Р/02.
Згідно з актом звірки розрахунків ДП «Енергоринок» з ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» за
продану з ОРЕ електроенергію станом на 31.01.2017 заборгованість за закуплену в 2016 році в ОРЕ
електричну енергію погашена повністю.

Визначення сум необґрунтованого недовиконання Інвестиційної програми ПАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» на 2016 рік та надлишково отриманого або недоотриманого
доходу від здійснення ліцензованої діяльності
1)
фактична суми оплати «живими» коштами в 2016 році ліцензіатом
реструктуризованої заборгованості за куповану на ОРЕ України електричну енергію, що
виникла станом на 01.01.2012, та штрафних санкцій в ДП «Енергоринок» по цій
заборгованості – 0 тис.грн;
2)
фактична сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій,
нараховану за підсумками 2015 року та виплачену в 2016 році – 0 тис.грн;
3)
фактична сума використання коштів за статтею «витрати на ремонт» за
бухгалтерським обліком – 113 556 тис.грн, окрім цього 5 918 тис.грн, віднесені на
збільшення вартості основних засобів з подальшою їх амортизацією (капіталізовані);
4)
сума коштів недофінансування інвестиційної програми – 4 577,85 тис.грн;
5)
сума необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на
2016 рік – 1 862,56 тис.грн;
6) стан розрахунків за куповану електроенергію з ДП «Енергоринок» станом на
01.01.2017 – 98,8 %, станом на 01.03.2017 – 100%;
7) сума недоплати вугледобувних підприємств, що утримуються за рахунок коштів
Держбюджету, за електроенергію, спожиту у 2016 році, станом на 01.03.2017 - 0 тис.грн;
8) величина дефіциту коштів, що виникла при виконанні заходів зі стандартних
приєднань електроустановок замовників у 2016 році у зв’язку з перевищенням вартості
виконаних заходів над сумою отриманої плати за стандартні приєднання від замовників –
19 495 тис.грн;
9) дохід, отриманий електропередавальною організацією як плата за резерв абонованої
приєднаної потужності в електричних мережах, створених до 19.03.2013 –
0 тис.грн.
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Визначення загальної суми недофінансування ІП, програми ремонтів за 2016 рік
та додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у 2016
році
1) сума коштів недофінансування ІП за 2016 рік, за виключенням суми економії, яка
була зафіксована при перевірці
4 578 – 3 754 = 824 тис.грн,
де 3 754 тис.грн – сума економії по заходах ІП;
2) додатково отриманий дохід внаслідок збільшення фактичних обсягів розподілу
та/або постачання електроенергії споживачам порівняно із затвердженими.
Розрахунковий обсяг товарної продукції ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» з урахуванням
сезонності за 2016 рік
Таблиця 4
за діючим тарифом
фактично
Усього від
Обсяг
Період дії
Відхиленн
Обсяг
реалізації
Корисний
товарної
тарифів
я
товарної
електроенергі
відпуск
продукці
продукції
ї
ї
тис. кВт.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
Год
01.01-01.05
203 958
67 078
130 953
6 341
-60 737
1 клас
01.05-01.01
206 809
138 793
267 224
13 121
-125 673
ВСЬОГО
205 871
398 177
19 461
-186 410
01.01-01.05
499 366
185 067
1 303 683
264 400
79 333
2 клас
01.05-01.01
513 517
323 205
2 214 040
460 033
136 828
ВСЬОГО
508273
3 517 723
724 433
216 161
1+2
714 144
3 915 900
743 895
29 751
клас
ВСЬОГО
01.01-01.05
74 575
27 628
1 365 080
27 926
298
1
група+ 01.05-01.01
74 137
46 672
2 319 653
45 691
-981
2 група
ВСЬОГО
74 299
3 684 733
73 616
-683
Разом
788 443
7 600 633
817 511
29 068
Товариство отримало додатковий дохід внаслідок збільшення фактичних обсягів
розподілу та постачання електричної енергії за 2016 рік
29 068 х (1-0,18) = 23 836 тис.грн;
3) додатково отриманий дохід від реактивної енергії
40 593 х (1 – 0,18) – 23 855 – 0 = 9 431тис.грн, де:
40 593 тис.грн – сума фактичного доходу від реактивної енергії за 2016 рік, за даними
форми №6-НКРЕ «Звіт про фінансові результати та використання кошторису витрат з
ліцензованих видів діяльності (рядок 337, стовпчик 8);
0,18 – ставка податку на прибуток у 2016 році;
23 855 тис.грн – сума реактивної енергії, як джерело фінансування ІП на 2016 рік;
0 тис.грн – сума реактивної енергії, як джерело фінансування операційних витрат у
2016 рік;
4) додатково отриманий дохід від економії ТВЕ за підсумками 2016 року:
Додатковий дохід ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» від зменшення фактичних витрат
електричної енергії в мережах відносно нормативних (економія ТВЕ) за 2016 рік – 169 217
тис.грн (без ПДВ).
Визначення співвідношення частини економії ТВЕ, яка була джерелом фінансування
ІП та операційних витрат, до фактичної суми економії ТВЕ за 2016 рік
(81 577+37 063)/((169 217 х (1-0,18)) = 0,855 або 85,5%, де:

81 577 тис.грн – розмір доходу від ТВЕ як джерело фінансування ІП на 2016 рік;
37 063 тис.грн – сума економії ТВЕ як джерело фінансування операційних витрат за
2016 рік;
0,18 – ставка податку на прибуток у 2016 році
Оскільки 85,5˃75%, то обмежуємо значення показника на рівні 75%. Визначаємо
додатково недоотриманий дохід від економії ТВЕ
169 217 х (1-0,18) х 0,75 – 81 577 – 37 063 = -14 572 тис.грн;
5) дохід, отриманий як плата за резерв абонованої приєднаної потужності в
електричних мережах, створених до 19.03.2013 – 0 тис.грн;
6) сума недофінансування статті «витрати на ремонт» з урахуванням витрат, які були
капіталізовані відповідно до бухгалтерського обліку – 0 тис. грн.
Фінансування «витрати на ремонт» за бухгалтерським обліком, складає 113 556
тис.грн, в тарифі – 113 389 тис.грн, перевитрати склали 166 тис.грн.
Згідно з алгоритмом загальна сума недофінансування ІП, програми ремонтів у 2016
році та додатково отриманого або неотриманого доходу від ліцензованої діяльності у 2016
році:
824 + 23 836 + 9 431 - 14 572 = 19 519 тис.грн
Визначення суми об’єктивних чинників недофінансування ліцензованої
діяльності:
1) недоотримані ліцензіатами кошти на поточний рахунок внаслідок недооплати
вугледобувних підприємств, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету, за
електроенергію, спожиту у 2016 році, станом на 01.03.2017 року
Група споживачів

Вугледобувних підприємств,
що утримуються за рахунок
коштів Державного бюджету
Вартість відпущеної електроенергії у 2016 році
Сума оплати за спожиту електроенергію у 2016 році станом на 01.01.2017
Сума оплати за спожиту електроенергію у 2016 році станом на 01.03.2017
Сума недооплати за спожиту електроенергію у 2016 році станом на 01.03.2017
Станом на 01.03.2017 року недооплата вугледобувних підприємств, що утримуються за
рахунок коштів Державного бюджету, за електроенергію спожиту у 2016 році відсутня;
2) фактична сума оплати власними коштами в 2016 році реструктуризованої
заборгованості за куповану на ОРЕ України електричну енергію, що виникла станом на
01.01.2017, та штрафних санкцій, нарахованих ДП «Енергоринок» по цій заборгованості 0 тис. грн;
3) фактична сума дивідендів на державну частку акцій – 0 тис.грн;
4) сума перефінансування статті «витрати на ремонт» - 0 тис.грн.
Інвестиційна програма ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік не виконана на 100% у
фізичних обсягах відповідно до Порядку формування ІП.
5) сума дефіциту коштів, що виникла при виконанні заходів зі стандартних приєднань
електроустановок замовників у 2016 році у зв'язку з перевищенням вартості виконаних
заходів над сумою отриманої плати за стандартні приєднання від замовників –
19 495 тис.грн.
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Сума об’єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності –
19 495 тис.грн
Визначення підсумкової суми необґрунтованого недовиконання ІП, програми
ремонтів та/або надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення
ліцензованої діяльності
Таким чином, сума необґрунтованого недовиконання ІП за 2016 рік з врахуванням
об’єктивних чинників становить:
19 519 - 19 495 = 24 тис. грн
Додатково при визначенні суми необґрунтованого недовиконання ІП 2016 року
необхідно врахувати, що при перегляді структури та рівнів тарифів на передачу та
постачання електричної енергії з 01.01.2017 року згідно з рішенням НКРЕКП (протокол від
15.12.2017р. № 61) зі структури тарифів ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» була вилучена сума
недовиконання реструктуризованої частини ІП 2015 року у сумі 58 987,39 тис.грн., тому
сума необґрунтованого недовиконання повинна бути зменшена на цю суму і
складатиме -58963, 39 тис.грн.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (79026, м. Львів, вул. Козельницька,
3, код ЄДРПОУ 00131587, р/р № ПАТ «Державний ощадний банк України» № 26000310498,
Код за ЄДРПОУ 00032129, МФО 325796., голова правління – Матвіїшин Володимир
Євгенович) за:
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 із законодавством України та іншими нормативними
документами, а саме:
пунктами 4.1 та 4.4 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів
з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою
НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині виконання в повному обсязі
інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 231
(зі змінами) «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», відповідно
до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у
вартісному вираженні, в частині зміни вартості виконання заходів, передбачених
інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених
схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків;
пунктом 22 ПКЕЕН в частині обов’язкового зазначення в платіжному документі, який
виписується енергопостачальником, розміру наданих житлових субсидій.
ухилення від виконання рішення НКРЕКП, а саме постанови НКРЕКП від 25.12.2015
№ 3124 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної
енергії за регульованим тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (зі змінами, внесеними
постановою НКРЕКП від 28.04.2016 № 732);
2. НКРЕКП при найближчому перегляді тарифів ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
розглянути питання щодо вилучення із структури тарифів на розподіл електричної енергії
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» кошти
в сумі 2 156,63 тис. грн (без ПДВ), де:

- сума не профінансованого та не освоєного заходу, виконання якого заплановано
схваленою Інвестиційною програмою на 2016 рік у розмірі 294,07 тис. грн (без ПДВ);
- перевитрата більше ніж на 5% суми коштів при виконанні заходів Інвестиційної
програми 2016 року 1 862,56 тис.грн. (без ПДВ).
3. НКРЕКП при найближчому перегляді структури та рівнів тарифів з розподілу
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)
та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, врахувати в структурі тарифів
ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» суму виконання програми ремонтів за 2016 рік,
у розмірі 19 797 тис. грн (без ПДВ).
4. Зобов’язати ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» у термін до 01.07.2017 року завершити
виконання заходів Інвестиційної програми з передачі та постачання електричної енергії на
2016 рік, які було профінансовано але не освоєно на суму 1 597,75 тис. грн (без ПДВ).
Після закінчення зазначеного терміну ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» протягом 15 робочих
днів письмово повідомити (з наданням належним чином завірених та структурованих копій
підтвердних документів, у тому числі актів виконаних робіт та актів вводу
в експлуатацію, окремо по кожному заходу) НКРЕКП та Відділ НКРЕКП в Львівській області
щодо освоєння заходів Інвестиційної програми на зазначену суму.
У разі невиконання заходів Інвестиційної програми з передачі та постачання
електричної енергії на 2016 рік на зазначену суму, передбачену у пункті 4 постановляючої
частини цієї постанови у визначені терміни та/або ненадання відповідного письмового
повідомлення, передбаченого у абзаці другому пункту 4 постановляючої частини
цієї постанови у визначені терміни, вилучити зі структури тарифів ПАТ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» зазначену вище суму профінансованих але не освоєних коштів
Інвестиційної програми з передачі та постачання електричної енергії на 2016 рік
при найближчому перегляді тарифів.
5. Зобов’язати ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» у місячний термін подати до НКРЕКП
належним чином оформлені зміни до Інвестиційної програми 2017 року, передбачивши
статтю «Економія коштів, отримана в результаті виконання заходів Інвестиційної програми
2016 року», в сумі 3 754,29 тис. грн (без ПДВ) з терміном виконання до 01.10.2017 року.
У разі неподання змін до Інвестиційної програми з передачі та постачання електричної
енергії на 2017 рік на зазначену суму або невиконання у визначений термін, НКРЕКП
вилучити зі структури тарифів ПАТ «ЛЬВІОБЛЕНЕРГО» суму невиконання
при найближчому перегляді тарифів.
6. ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» надалі не допускати порушень Ліцензійних умов з
передачі електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії.

Директор Департаменту ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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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 «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
за
порушення Ліцензійних умов
з передачі електричної енергії,
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії та ухилення
від виконання рішення НКРЕКП
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 15 червня 2017 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом від 28 квітня 2017 року № 59,
проведеної Відділом НКРЕКП у Львівській області відповідно до Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2125
(зі змінами), на підставі постанови НКРЕКП від 16 березня 2017 року № 290
«Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання,
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
у ІI кварталі 2017 року» та посвідчення на перевірку від 22 березня
2017 року № 62, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (місто Львів, вулиця Козельницька, будинок 3,
код ЄДРПОУ 00131587, р/р № 26000310498 у філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»,
МФО 325796, Голова правління – Матвіїшин Володимир Євгенович):
1. Порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами,
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затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі – Ліцензійні
умови з передачі електричної енергії), і Умови та Правила здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1
(далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:
підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України
та іншими нормативними документами, зокрема:
пунктами 4.1 та 4.4 розділу IV Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині
виконання в повному обсязі інвестиційної програми, схваленої постановою
НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 231 (зі змінами) «Про встановлення
тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»,
відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні
та обсягів фінансування у вартісному вираженні, в частині зміни
вартості виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою,
а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою
інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків;
пунктом 22 Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року
№ 1357, в частині обов’язкового зазначення в платіжному документі, який
виписується енергопостачальником, розміру наданих житлових субсидій.
2. Не виконало рішення НКРЕКП, а саме постанову НКРЕКП від
25 грудня 2015 року № 3124 «Про встановлення тарифів на розподіл
електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами) та тарифів на постачання електричної енергії
за регульованим тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» в частині дотримання
встановленої структури тарифів на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії
за регульованим тарифом.
Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та статті 27 Закону України «Про електроенергетику»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень
на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
(місто Львів, вулиця Козельницька, будинок 3, код ЄДРПОУ 00131587, р/р
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№ 26000310498 у філії ЛОУ АТ «Ощадбанк», МФО 325796, Голова
правління – Матвіїшин Володимир Євгенович) за 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 із законодавством України та іншими
нормативними документами, а саме:
пунктами 4.1 та 4.4 розділу IV Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині
виконання в повному обсязі інвестиційної програми, схваленої постановою
НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 231 (зі змінами) «Про встановлення
тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної
енергії за регульованим тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», відповідно
до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів
фінансування у вартісному вираженні, в частині зміни вартості виконання
заходів, передбачених інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості
виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад
п’ять відсотків;
пунктом 22 Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року
№ 1357, в частині обов’язкового зазначення в платіжному документі, який
виписується енергопостачальником, розміру наданих житлових субсидій;
ухилення від виконання рішення НКРЕКП, а саме постанови НКРЕКП
від 25 грудня 2015 року № 3124 «Про встановлення тарифів на розподіл
електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами) та тарифів на постачання електричної енергії за
регульованим тарифом для ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» в частині дотримання
встановленої структури тарифів на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії
за регульованим тарифом.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи
та інші санкції»).
2. НКРЕКП при найближчому перегляді тарифів ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
розглянути питання щодо вилучення із структури тарифів на розподіл
електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом
ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» кошти в сумі 2 156,63 тис. грн (без ПДВ), де:
сума не профінансованого та не освоєного заходу, виконання якого
заплановано схваленою Інвестиційною програмою на 2016 рік, у розмірі
294,07 тис. грн (без ПДВ);
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перевитрата більше ніж на 5 % суми коштів при виконанні заходів
Інвестиційної програми 2016 року, у розмірі 1 862,56 тис.грн. (без ПДВ).
3. НКРЕКП при найближчому перегляді структури та рівнів тарифів
з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, врахувати в структурі тарифів ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» суму
виконання програми ремонтів за 2016 рік, у розмірі 19 797 тис. грн (без ПДВ).
4. Зобов’язати ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» у термін до 01 липня 2017 року
завершити виконання заходів Інвестиційної програми з передачі та постачання
електричної енергії на 2016 рік, які було профінансовано але не освоєно
на суму 1 597,75 тис. грн (без ПДВ).
Після закінчення зазначеного терміну ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» протягом
15 робочих днів письмово повідомити (з наданням належним чином завірених
та структурованих копій підтвердних документів, у тому числі актів виконаних
робіт та актів вводу в експлуатацію, окремо по кожному заходу) НКРЕКП
та Відділ НКРЕКП в Львівській області щодо освоєння заходів Інвестиційної
програми на зазначену суму.
У разі невиконання заходів Інвестиційної програми з передачі та постачання
електричної енергії на 2016 рік на зазначену суму, передбачену у пункті 4
постановляючої частини цієї постанови у визначені терміни та/або ненадання
відповідного письмового повідомлення, передбаченого у абзаці другому
пункту 4 постановляючої частини цієї постанови у визначені терміни,
вилучити зі структури тарифів ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» зазначену вище
суму профінансованих але не освоєних коштів Інвестиційної програми
з передачі та постачання електричної енергії на 2016 рік, при найближчому
перегляді тарифів.
5. Зобов’язати ПАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» у місячний термін подати
до НКРЕКП належним чином оформлені зміни до Інвестиційної програми
2017 року, передбачивши статтю «Економія коштів, отримана в результаті
виконання заходів Інвестиційної програми 2016 року», в сумі 3 754,29 тис. грн
(без ПДВ), з терміном виконання до 01.10.2017 року.
У разі неподання змін до
Інвестиційної програми з передачі та
постачання електричної енергії на 2017 рік на зазначену суму або
невиконання у визначений термін, вилучити зі структури тарифів
ПАТ «ЛЬВІОБЛЕНЕРГО» суму невиконання при найближчому перегляді
тарифів.
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

