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Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про виконання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
вимог постанови НКРЕКП від 30 жовтня 2018 року № 1325»
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, на підставі постанови НКРЕКП від 10 липня 2018 року № 671 «Про
проведення позапланової перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», було проведено
позапланову перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (76014, Івано-Франківська область, місто ІваноФранківськ, вул. Індустріальна, буд. 34, код ЄДРПОУ 00131564) 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), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених
постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі – Ліцензійні умови з передачі
електричної енергії), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504
(далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1 (далі – Ліцензійні умови
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), за результатами якої
складено Акт від 28 серпня 2018 року № 297, Акт від 28 серпня 2018 року № 298, та
прийнято постанову від 30 жовтня 2018 року № 1325 «Застереження щодо недопущення надалі
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного
регулювання» (далі – Постанова № 1325).
Щодо
стану
виконання
АТ
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
вимог
постановляючої частини Постанови № 1325
1. Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії.
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
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»:
1) відповідно до Порядку формування
Згідно з інформацією, зазначеною у листі
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та Сектору НКРЕКП у Івано-Франківській області
постачання електричної енергії, затвердженого від
18.12.2018
№
244/41-40/18,
АТ
постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листом від
№ 1627, передбачити в Інвестиційній програмі з 10.12.2018 № 047/7997 надало до Сектору
розподілу та постачання електричної енергії НКРЕКП у Івано-Франківській області для
на 2019 рік статтю «Додатково отриманий дохід врахування у роботі джерела фінансування
за результатом діяльності 2017 року» без поданого до НКРЕКП проекту Інвестиційної
додаткових джерел фінансування на загальну програми на 2019 рік, в яких враховано
суму 5 671,60 тис. грн (без ПДВ), з яких:
додатково отриманий дохід за результатами
162,99 тис. грн (без ПДВ) – економія діяльності 2017 року – 5 672 тис. грн (без ПДВ).
коштів,
що
склалась
при
виконанні
Постановою НКРЕКП від 19.03.2019
(фінансуванні
та
освоєнні)
заходів № 366 «Про схвалення Інвестиційної програми
Інвестиційної програми з розподілу електричної АТ
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
на
енергії (передачі електричної енергії місцевими 2019 рік» було схвалено Інвестиційну програму
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(локальними) електромережами) та постачання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», одним з
електричної енергії за регульованим тарифом джерел фінансування якої є «Невикористані
на 2017 рік;
кошти 2017 року» у обсязі 5 672 тис. грн
5 508,61 тис. грн (без ПДВ) – сума (без ПДВ).
додатково отриманого доходу за результатом
діяльності 2017 року.
У разі неврахування в Інвестиційній
програмі з розподілу електричної енергії та
постачання електричної енергії на 2019 рік
статті «Додатково отриманий дохід за
результатом діяльності 2017 року» без
додаткових джерел фінансування на загальну
суму 5 671,60 тис. грн (без ПДВ) Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики, у
межах
здійснення
заходів
державного
регулювання, відповідно до пунктів 1, 13
частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» при
наступному перегляді тарифів підготувати та
винести на засідання НКРЕКП, що проводиться
у формі відкритого слухання, проект рішення
щодо встановлення (перегляду) тарифів
на розподіл електричної енергії та постачання
електричної
енергії
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» шляхом їх
зміни в бік зменшення на відповідну суму;
2) у строк до 01 грудня 2018 року
Згідно
із
наданою
АТ
відновити електропостачання орендованого «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
листом
об’єкта ФОП Іванюка В. М. за адресою: від 26 листопада 2018 року № 016/7650
м-н Шевченка, 4, м. Надвірна, Івано-Франківська інформацією,
електропостачальник
на
область, про що у строк до 15 грудня виконання
вимог
зазначеної
постанови
2018 року письмово повідомити НКРЕКП та направив повідомлення власнику об'єкта про
Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області з заплановані
заходи
з
відновлення
наданням належним чином завірених копій електропостачання 22 листопада 2018 року
підтвердних документів.
з проханням забезпечити доступ до вузла
обліку.
Однак,
22
листопада
2018
року
представником
Підприємства
споживчої
кооперації «Ринок» Надвірнянського районного
споживчого
товариства
(далі
–
ПСК
«Ринок»)
не
допущено
АТ
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для здійснення
заходів з підключення електроустановок
зазначеного об’єкта ФОП Іванюка В. М. до
електричних мереж у зв’язку із закінченням дії
оформленого між орендарем та орендодавцем
договору
оперативної
оренди
цього
приміщення, про що складено акт про недопуск.
Про зазначений факт також було
повідомлено НКРЕКП ПСК «Ринок» листом від
20 листопада 2018 року № 23, за результатами
розгляду якого НКРЕКП листом від 21 грудня
2018 року № 12359/14/7-18 звернула увагу ПСК
«Ринок», АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
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та ФОП Іванюка В. М., що вимогами статті 291
Господарського кодексу України передбачено
порядок та умови припинення договору оренди.
Крім того, згідно з вимогами статті 188
Господарського кодексу України, у разі якщо
сторони не досягли згоди щодо зміни
(розірвання) договору або у разі неодержання
відповіді у встановлений строк з урахуванням
часу поштового обігу, заінтересована сторона
має право передати спір на вирішення суду.
Таким чином електропостачання до
об’єкта за зазначеною адресою може бути
відновлене лише після врегулювання між
орендарем та орендодавцем питання дії
договору оренди, а також підтвердження
наявності у орендаря права користування
зазначеним об’єктом.
Вказаним листом НКРЕКП повідомила
ФОП Іванюка В. М. щодо необхідності
врегулювання в установленому законодавством
порядку із орендодавцем спірного питання
права користування (оренди) зазначеним
об’єктом, про що у найкоротший термін
просила
повідомити
НКРЕКП
та
АТ
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
Однак
жодних
звернень
від
ФОП Іванюка В. М. станом на 24 травня
2019 року щодо врегулювання зазначеного
питання до НКРЕКП не надходило.

Ураховуючи вищевикладене, подання Сектору НКРЕКП у Івано-Франківській області
від 18.12.2018 № 244/41-40/18, 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 прийняти постанову, якою:
Вимоги постанови НКРЕКП від 30 жовтня 2018 року № 1325 «Застереження щодо
недопущення надалі АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» порушення Ліцензійних умов
з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення
заходів державного регулювання» вважати такими, що виконані.

Директор Департаменту

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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 30 жовтня 2018 року № 1325
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 листа ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
від 26 листопада 2018 року № 016/7650 щодо стану виконання вимог постанови
НКРЕКП від 30 жовтня 2018 року № 1325 «Застереження щодо недопущення надалі
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» порушення Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення
заходів державного регулювання» 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 30 жовтня
2018
року
№
1325
«Застереження
щодо
недопущення
надалі
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» порушення Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення
заходів державного регулювання» вважати такими, що виконані.
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

