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Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за порушення
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
та здійснення заходів державного регулювання»
Управлінням НКРЕКП у Дніпропетровській області на підставі постанови НКРЕКП
від 18 грудня 2018 року № 1970 «Про проведення позапланової перевірки АТ «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та у зв’язку з листом АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вiд 16 листопада 2018 року № 77201/1001 (вх. НКРЕКП від 27 листопада
2018 року № 19026/1-18) щодо здійснення заходу державного контролю за його бажанням, було
проведено позапланову перевірку за період діяльності з 01 січня 2015 року по
30 вересня 2018 року відповідно до питань, необхідність перевірки яких стала підставою
для здійснення цього заходу, а саме дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (до 21.05.2018 – ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»)
(код ЄДРПОУ 23359034) вимог підпункту 3.1.1 пункту 3.1 та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Умов
та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня
1996 року № 15 (далі - Умови та Правила з передачі електричної енергії) та пунктів 2.2 і
2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні
умови з розподілу електричної енергії), за результатами якої складено Акт від 25 січня 2019
року № 14, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, Актом перевірки від 25 січня 2019 року № 14 встановлено наступне.
Відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна)
«Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та
нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми
звітності № 2-НКРЕ), АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», щомісячно протягом
періоду з 01 січня 2015 року по 30 вересня 2018 року надавало до НКРЕКП форму звітності
№ 2-НКРЕ.
Перевіркою встановлено, що Ліцензіат у формах № 2-НКРЕ, протягом періоду, що підлягає
перевірці, помилково включав обсяги безвтратної віддачі електроенергії споживачам, які
живляться безпосередньо з шин магістральних електричних мереж на ступенях напруги 27,5 кВ
і вище, до складу обсягів віддачі електроенергії споживачам, приєднаним до шин
електропередавальних організацій (рядок 1.1.5) замість відображення їх у рядку 1.1.1, що вказує
на порушення АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з передачі електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата надавати НКРЕКП звітність, передбачену нормативно-правовими актами Мінфіну
та Держстату України, і додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП
в установленому порядку та підпункту 3.5.1 пункту 3.5. Умов та Правил з передачі електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативнотехнічними документами, зокрема Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ;
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пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо здійснення ліцензованої
діяльності відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок
електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, зокрема Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ
та пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата
надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП
своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.
З метою приведення АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розрахунків
економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електроенергії (далі - ЕКПТВЕ) на
2019 рік, розрахованих на базі фактичних даних за 2015 – 2017 роки, у відповідність
до вимог Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних
коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії, затвердженого
постановою НКРЕКП від 27.07.2017 № 981 та даних форми звітності № 2-НКРЕ у відповідність
до вимог Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ, а також підтвердження
переліку споживачів, які безпосередньо приєднані до мереж ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»,
листом від 09.11.2018 № 75579/1001, Ліцензіатом було надано до НКРЕКП наступні документи:
- скориговані (уточнені) форми звітності № 2-НКРЕ за 2015, 2016, 2017 роки та за 9 місяців
2018 року;
- підписані усіма зацікавленими сторонами акти розмежування балансової належності
електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», які
є додатками до Договору від 30.06.2009 № 5565/01 між ДП «Енергоринок» та ПАТ «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО»;
- підписані усіма зацікавленими сторонами схеми розташування приладів розрахункового
обліку з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», які є додатками до договору від 30.06.2009 № 5565/01
між ДП «Енергоринок» та ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».
Також, у ході перевірки за ініціативою АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на
розгляд Комісії з перевірки Ліцензіатом було надано скориговану форму звітності № 2-НКРЕ
за 2014 рік та первинні документи споживачів, які були безпосередньо приєднані до мереж
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» протягом 2014 року.
За результатами розгляду зазначених вище матеріалів, Комісією з перевірки було підтверджено
перелік із 19 споживачів, які безпосередньо приєднані до мереж ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».
Перевіркою схем розташування приладів розрахункового обліку по зазначеним споживачам
підтверджено відсутність елементів в електромережі для нарахування втрат електричної енергії.
Вибірковою перевіркою щомісячних первинних документів (актів про прийняття-передавання
товарної продукції, актів про використану електричну енергії) підписаних споживачами та
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2017 року,
підтверджено обсяги відпуску електроенергії споживачам, які увійшли до річних скоригованих
форм звітності № 2-НКРЕ за 2014, 2015, 2016, 2017 роки.
Дані підтверджених річних обсягів безвтратної віддачі електроенергії споживачам електропостачальника,
які безпосередньо приєднані до мереж ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки
Показники форми № 2-НКРЕ

Од. вим.

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

У складі рядка 1.1
Рядок 1.1.1 графа 3 (1 клас)
Рядок 1.1.2 графа 3 (2 клас)
У складі рядка 1.1.5 графа 4 (2 клас)
(субспоживачі)

тис. кВт∙год
тис. кВт∙год
тис. кВт∙год

4 222 837
4 107 578
99 370

3 921 529
3 824 155
80 681

4 516 110
4 417 249
81 086

4 508 466
4 399 419
90 916

тис. кВт∙год

15 889

16 693

17 775

18 131

Також, Комісією з перевірки, за результатами суцільної перевірки усіх первинних документів
(актів про прийняття-передавання товарної продукції, актів про використану електричну енергії),
підписаних споживачами та АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» по 19 споживачам
за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2018 року, підтверджено обсяги віддачі електроенергії
відповідним споживачам електропостачальника, які безпосередньо приєднані до мереж ДП «НЕК
«УКРЕНЕРГО».
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Сумарні дані перевірки обсягів безвтратної віддачі електроенергії споживачам електропостачальника,
які безпосередньо приєднані до мереж ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», за 9 місяців 2018 року
Показники форми № 2-НКРЕ
У складі рядка 1.1
Рядок 1.1.1 графа 3 (1 клас)
Рядок 1.1.2 графа 3 (2 клас)
У складі рядка 1.1.5 графа 4 (2 клас (субспоживачі))

Од. вим.

9 місяців 2018 р.

тис. кВт∙год
тис. кВт∙год
тис. кВт∙год
тис. кВт∙год

3 594 149
3 517 501
63 367
13 281

Таким чином, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було визнано помилкове
заповнення даних у рядках 1.1.1 та 1.1.5 щомісячних форм звітності № 2-НКРЕ, які надавались
до НКРЕКП протягом періоду 2015 – 2017 років та 9 місяців 2018 року, про що повідомлено
НКРЕКП листом від 09.11.2018 № 75579/1001, з наданням скоригованих форм звітності № 2-НКРЕ за
відповідний період та, додатково за 2014 рік під час проведення перевірки, в яких дані обсягів
безвтратної віддачі електроенергії споживачам електропостачальника, які безпосередньо приєднані
до мереж ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», відповідають вимогам Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами
напруги», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257.

Враховуючи вищезазначене, Управління НКРЕКП у Дніпропетровській області
пропонує 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 255 000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) за
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, а саме:
пункту 2.2 щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України
«Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
зокрема Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про
обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та
нормативні технологічні витрати електроенергії за 1 - 2 класами напруги», затвердженої
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 (зі змінами);
підпункту 7 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи,
інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах
та у строки, встановлені НКРЕКП.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання,
зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
у строк до 30 травня 2019 року подати до НКРЕКП скориговані щомісячні форми
звітності № 2-НКРЕ «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2
класами напруги» за період 2014 – 2018 років, відповідність яких підтверджено Актом
позапланової перевірки від 25 січня 2019 року № 14, а також розрахунок економічних
коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електроенергії на 2019 рік, здійснений з
урахуванням відповідних скоригованих форм звітності № 2-НКРЕ.
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3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, з урахуванням
отриманих економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електроенергії
на 2019 рік, перерахованих на підставі даних скоригованих форм звітності № 2-НКРЕ,
підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого
слухання, проект рішення щодо внесення відповідних змін до Економічних коефіцієнтів
прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами 1 та 2 класів напруги
на 2019 рік, затверджених постановою НКРЕКП від 23 листопада 2018 року № 1485.
Голова Комісії з перевірки

Ю. Любінецька

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЕКТ

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 АТ «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за
порушення Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії та здійснення заходів
державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 14 травня 2019 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
перевірки від 25 січня 2019 року № 14, проведеної відповідно до постанови
НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1970 «Про проведення позапланової
перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», у зв’язку з листом
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вiд 16 листопада 2018 року
№ 77201/1001 та посвідчення на перевірку від 15 січня 2019 року № 18,
установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) порушило Умови та Правила
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами, затверджені постановою
НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі – Умови та Правила з передачі
електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня
2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:
підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з передачі електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність, передбачену
нормативно-правовими актами Мінфіну та Дежстату України, і додаткову
звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку;
підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Умов та Правил з передачі електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та
нормативно-технічними документами, зокрема Інструкцією щодо заповнення
форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні
технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги», затвердженою
постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо
заповнення форми звітності № 2-НКРЕ);
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пункт 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо
здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про
електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок
електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, зокрема Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 2-НКРЕ;
підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та
звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у
строки, встановлені НКРЕКП.
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 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 255 000 (двісті п’ятдесят
п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) за порушення Ліцензійних умов
з розподілу електричної енергії, а саме:
пункту 2.2 щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів
України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, зокрема Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 2-НКРЕ;
підпункт 7 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП
документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх
повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.
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. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів
державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у строк до 30 травня 2019 року подати до
НКРЕКП скориговані щомісячні форми звітності № 2-НКРЕ «Звітні дані про
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обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» за
період 2014 – 2018 років, відповідність яких підтверджено Актом позапланової
перевірки від 25 січня 2019 року № 14, а також розрахунок економічних
коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електроенергії на 2019 рік,
здійснений з урахуванням відповідних скоригованих форм звітності № 2-НКРЕ.
3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, з
урахуванням
отриманих
економічних
коефіцієнтів
прогнозованих
технологічних витрат електроенергії на 2019 рік, перерахованих на підставі
даних скоригованих форм звітності № 2-НКРЕ «Звітні дані про обсяги передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні
технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги», підготувати та
винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання,
проект рішення щодо внесення відповідних змін до Економічних коефіцієнтів
прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами
1 та 2 класів напруги на 2019 рік, затверджених постановою НКРЕКП
від 23 листопада 2018 року № 1485.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

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