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Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням
суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов
шляхом проведення, зокрема, позапланових виїзних перевірок.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 6 Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
підставою для проведення позапланової перевірки є, зокрема подання суб’єктом
господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного контролю
за його бажанням.
До НКРЕКП надійшла письмова заява ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (лист від 03 березня 2018 року
№ 1731/0401 (вхідний НКРЕКП від 03 березня 2018 року № 3742/1-18))
про проведення позапланової перевірки дотримання Товариством ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом та законодавства у сфері енергетики, за період діяльності
2017 року, за його бажанням.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової перевірки
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», на підставі якої провести з 10 квітня 2018 року
по 23 квітня 2018 року позапланову перевірку за період діяльності з 01 квітня
2017 року по 31 грудня 2017 року відповідно до питань, необхідність перевірки
яких стала підставою для здійснення цього заходу, а саме дотримання
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(18002, місто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 285, код ЄДРПОУ 22800735)
вимог:
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою
НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15,
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою
НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1,
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Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року
№ 932,
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року
№ 504.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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Про проведення позапланової перевірки
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 6 Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» та статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь
комунальних
послуг» ураховуючи лист ПУБЛІЧ
ПУБЛІЧНОГО
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГ
ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГ
від 03 березня 2018 року № 1731/0401 (вхідний
НКРЕКП від 03 березня 2018 року № 3742/1
3742/1-18) щодо здійснення заходу
державного контролю за його бажанням,
бажанням Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
позапланову
Здійснити
перевірку
дотримання
ПУБЛІЧНИМ
ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ««ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО
ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО
ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від
13 червня 1996 року № 15
15, Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1, Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енерг
енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
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електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня
2017 року № 504, в частині питань, необхідність перевірки яких стала
підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

