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Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про виконання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
вимог постанови НКРЕКП від 23 січня 2018 року № 56»
Сектором НКРЕКП у Івано-Франківській області на підставі постанови НКРЕКП від
19 вересня 2017 року № 1145 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у
ІV 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)
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (далі –АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО») (46010,
м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, буд. 34, код ЄДРПОУ 00131564), за
результатами якої складено Акт від 18 грудня 2017 року № 233, та прийнято постанову
від
23
січня
2018
року
№ 56
«Про
накладення
штрафу
на
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та невиконання
рішення НКРЕКП» (далі – Постанова № 56).
Відповідно до пункту 1 постановляючої частини Постанови № 56 було
накладено штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
Зазначена сума штрафу мала бути сплачена до Державного бюджету України
у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу.
На виконання зазначених вимог, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листом
від 08 лютого 2018 року № 002/898 (вх. НКРЕКП від 14 лютого 2018 року
№ 2572/1-18) надало до НКРЕКП копію платіжного доручення № 7986
від 08 лютого 2018 року про сплату штрафу згідно Постанови НКРЕКП
від 23 січня 2018 року № 56.
Таким чином, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» виконало вимоги пункту 1
постановляючої частини Постанови № 56.
Відповідно до підпункту першого пункту 2 постановляючої частини
Постанови № 56 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» було зобов’язано:
урахувати в Інвестиційній програмі з розподілу електричної енергії та
постачання електричної енергії на 2018 рік суму додатково отриманого доходу від
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ліцензованої діяльності у 2016 році в розмірі 7 316,73 тис. грн (без ПДВ), економію
коштів у сумі 26,28 тис. грн (без ПДВ), що склалась при виконанні (фінансуванні та
освоєнні) заходів Інвестиційної програми з передачі та постачання електричної
енергії на 2016 рік, та суму додатково отриманого доходу у розмірі 3 460 тис. грн
(без ПДВ), що склалась за результатами аналізу обсягів технологічних витрат
електроенергії в електричних мережах, без додаткових джерел фінансування,
передбачивши їх виконання до 01 жовтня 2018 року, про що після закінчення
зазначеного терміну виконання 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 Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській
області.
У разі неврахування та/або невиконання заходів Інвестиційної програми з розподілу
електричної енергії та постачання електричної енергії на 2018 рік у визначений термін на
суми, зазначені в абзаці першому цього підпункту, та/або ненадання відповідного
письмового повідомлення у визначений термін при найближчому перегляді тарифів на
розподіл
електричної
енергії
та
постачання
електричної
енергії
для
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» розглянути питання щодо коригування у сторону
зменшення структури тарифів на суму зазначених коштів.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 26 червня 2018 року № 617 «Про
схвалення Інвестиційної програми АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік»
до джерел фінансування Інвестиційної програми з розподілу та постачання
електричної енергії ПРАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік (далі – ІП)
було включено «Невикористані кошти 2016 року» у сумі 10 803 тис. грн (без ПДВ),
що відповідає обсягу коштів передбаченому в підпункті першому пункту
2 постановляючої частини Постанови № 56.
З урахуванням джерела фінансування «Невикористані кошти 2016 року»
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» було заплановано виконати
заходи ІП,
загальною вартістю 12 233,96 тис. грн (без ПДВ), у т. ч:
1.2.1.11 «Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-78 в
с.Снідавка Косівського району ПЛ-10 кВ (0,71км), ПЛ-0,4 кВ (0,077 км) для
підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ» загальною вартістю 642,61 тис. грн (без
ПДВ);
1.4.1.2 «Технічне переоснащееня ПС 35 кВ «Шкірзавод» з заміною КРП-10 кВ в
м.Івано-Франківськ» 9 732,10 тис. грн (без ПДВ);
1.4.1.4 «Технічне переоснащення ПС 35 кВ Будилів з заміною вимикачів 10 кВ
(10 шт)» 1 859,25 тис. грн (без ПДВ).
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
листами від 10.10.2018 № 047/6435
(вх. НКРЕКП від 12 жовтня 2018 №15733/1-18) та від 17.10.2018 № 047/6582
(вх. НКРЕКП від 22.10.2018 №16155/1-18) надало до НКРЕКП та листами
від 10.10.2018 № 047/6436 та від 17.10.2018 № 047/6580 до Сектору НКРЕКП у ІваноФранківській області копії підтверджуючих матеріалів, щодо реалізації вищезазначених
заходів ІП, а саме по заходах:
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1.2.1.11 «Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-78 в
с.Снідавка Косівського району ПЛ-10 кВ (0,71км), ПЛ-0,4 кВ (0,077 км) для
підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ»:
–
–
–
–

Договір виконання робіт від 04.07.2018 № 2018/1206;
Довідку (форма КБ-3) про вартість виконаних робіт № 57 за липень
2018 року, на суму 642,61 тис. грн (без ПДВ) (771,132 тис. грн (з ПДВ));
копію платіжного доручення № 13725 від 13 липня 2018 року на суму
771 132,00 грн;
Акт № 567 приймання-здавання технічно переоснащених або замінених
складових частин об’єктів електричних мереж від 07.08.2018 на суму
771,132 тис. грн (з ПДВ).

1.4.1.2 «Технічне переоснащееня ПС 35 кВ «Шкірзавод» з заміною КРП-10 кВ в
м.Івано-Франківськ»:
–
–
–

–

Договір виконання робіт від 24.04.2018 № 2018/711;
Довідку (форма КБ-3) про вартість виконаних робіт № 96 за вересень
2018 року, на суму 642,61 тис. грн (без ПДВ) (10 150,5 тис. грн (з ПДВ));
копії платіжних доручень на суму 10 150,5 тис. грн (платіжне доручення
№ 13403 від 06 липня 2018 року на суму 4 280 277 грн, платіжне
доручення № 1688 від 19 липня 2018 року на суму 5 269 795,2 грн,
платіжне доручення № 15650 від 10 вересня 2018 року на суму
447 600,00 грн, платіжне доручення № 15756 від 12 вересня 2018 року
на
суму
152 827,80
грн
(з
урахуванням
листа
АТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО від 17.09.2018 № 006/6422 щодо
призначення платежу);
Акт № 568 приймання-здавання технічно переоснащених або замінених
складових частин об’єктів електричних мереж від 28.09.2018 на суму
10 166,316 тис. грн (з ПДВ).

1.4.1.4 «Технічне переоснащення ПС 35 кВ Будилів з заміною вимикачів 10 кВ
(10 шт)»:
–
–
–
–

Договір виконання робіт від 15.03.2018 № 2018/469;
Довідку (форма КБ-3) про вартість виконаних робіт № 61 за липень
2018 року, на суму 1 859,25 тис. грн (без ПДВ) (2 231,1 тис. грн (з ПДВ));
копію платіжного доручення № 1690 від 19 липня 2018 року на суму
2 231 100,00 грн;
Акт № 565 приймання-здавання технічно переоснащених або замінених
складових частин об’єктів електричних
мереж від 03.08.2018
на суму 2 231,10тис. грн (з ПДВ).

Таким чином АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» протягом липня–вересня
2018 року виконало заходи ІП на суму 10 960,61 тис. грн (без ПДВ), у т. ч.
–
–

за рахунок джерела фінансування «Невикористані кошти 2016 року» на суму
10 803 тис. грн (без ПДВ);
за рахунок інших джерел фінансування ІП– 157,61 тис. грн (без ПДВ).

Таким
чином,
з
урахуванням
вищезазначених
листів
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та висновків сектору НКРЕКП у ІваноФранківській
області від 18 жовтня 2018 року № 197/41-46/18,
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АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» виконало вимоги
пункту 2 постановляючої частини Постанови № 56.

підпункту

першого

Щодо виконання підпункту третього пункту 2 постановляючої частини
Постанови № 56, а саме зобов’язання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» у строк
до 01 березня 2018 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Івано-Франківській
області належним чином завірені копії підтвердних документів щодо проведення
планової повірки, ремонту і заміни засобів обліку, які знаходяться у споживачів і щодо
яких настав термін обов'язкової державної повірки у IV кварталі 2016 року то даний
захід виконано у повному обсязі та відповідно до Доповідної записки Департаменту
ліцензійного
контролю
Голові
НКРЕКП
щодо
результатів
виконання
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» вимог пункту 1 та підпункту 3 пункту 2
постановляючої частини постанови НКРЕКП від 23 січня 2018 року № 56 «Про
накладення штрафу на АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних
умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
та невиконання рішення НКРЕКП» від 24.05.2018 р. матеріали долучено до справи
ліцензіата.
Щодо виконання пункту 3 постановляючої частини Постанови № 56, а саме
при найближчому перегляді тарифів на розподіл електричної енергії та постачання
електричної енергії для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» розглянути питання щодо коригування у сторону
зменшення структури тарифів на суму необ’єктивного (необґрунтованого)
перевищення вартості виконання заходів, передбачених схваленою Інвестиційною
програмою на 2016 рік, понад п’ять відсотків у розмірі 2,08 тис. грн (без ПДВ), то
відповідно до постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року № 82 «Про встановлення
тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» структура тарифів на розподіл та постачання
електричної
енергії
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» містить коригування у сторону зменшення на
суму 2 тис. грн (без ПДВ).
Ураховуючи вищевикладене, подання Сектору НКРЕКП у Івано-Франківській
області від 05 березня 2018 року № 38/41-40/18 та від 18 жовтня 2018 року № 197/4146/18, відповідно до пунктів 8.7 та 8.9 розділу 8 Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного контролю
пропонує вважати такими, що виконані, вимоги Постанови № 56, та прийняти
постанову, якою:
Вимоги постанови НКРЕКП від 23 січня 2018 року № 56 «Про накладення
штрафу на АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних
умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії та невиконання рішення НКРЕКП» вважати такими, що виконані.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про виконання вимог постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
від 23 січня 2018 року № 56
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку
контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 14 червня 2018 року № 428, з урахуванням листів АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 28 лютого 2018 року
№ 039/1405, від 10 жовтня 2018 року № 047/6435 та від 17 жовтня 2018 року
№ 047/6582 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Вимоги постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 січня 2018 року № 56 «Про
накладення штрафу на АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за порушення
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії та невиконання рішення НКРЕКП» вважати
такими, що виконані.
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

