Департамент
ліцензійного контролю
«___» __________ 2019 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 04 грудня 2018 року № 1615»
(«Про накладення штрафу на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов
з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»)

На підставі постанови НКРЕКП від 19 липня 2018 року № 741 «Про проведення
позапланової перевірки ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», було проведено позапланову
перевірку дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджені
постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15, Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1, Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504, ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819), за результатами
якої складено відповідні акти від 07 вересня 2018 року № 309 і № 310, та прийнято
постанову від 04 грудня 2018 року № 1615 «Про накладення штрафу на
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної
енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова
№ 1615).
Щодо стану
виконання
ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
постановляючої частини Постанови № 1615

вимог

1. Накласти штраф у розмірі 850 000 Товариство сплатило до Державного бюджету
гривень на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». України суму штрафу у розмірі 850 000 гривень
(платіжне доручення від 17 січня 2019 року
№ 703319).
2. Зобов'язати ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:
Постановою НКРЕКП від 05 березня 2019 року
1) урахувати
в
Інвестиційній
програмі на 2019 рік статтю «Додатково № 284 «Про схвалення Інвестиційної програми
отриманий дохід за результатом діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік»
2017 року» без додаткових джерел схвалено Інвестиційну програму Товариству на
фінансування у розмірі 40 278,79 тис. грн 2019 рік у сумі 175 480 тис. грн (без ПДВ) та джерела
(без ПДВ).
її фінансування, серед яких «Невикористані кошти
2017 року» у сумі 40 279тис. грн (без ПДВ).
2) у строк до 31 грудня 2018 року:
Листом від 24 січня 2019 року № 10-74/1065
(далі – Лист) Товариство повідомило НКРЕКП та
Сектор НКРЕКП у Полтавській області про стан
виконання вимог підпункту 2 пункту 2
постановляючої частини Постанови № 1615.

2
унести зміни до технічних умов
від 05 жовтня 2017 року № 33/3962 у частині
влаштування обліку електричної енергії для
потреб споживача ФОП Щеглова Л.М. на
низькій стороні напруги підстанції (РУ-0,4 кВ
КТП-132) та привести вимоги технічного
рішення по проекту до норм підпункту 3
пункту 1.5.11 Правил улаштування
електроустановок, затверджених наказом
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 21 червня
2017 року № 476;

Так, відповідно до наданої інформації:
10 грудня 2018 року за № 03-27-05-33/18104
Товариством внесено зміни до технічних умов
від 05 жовтня 2017 року № 33/3962 (зі змінами) у
частині влаштування обліку електричної енергії
для потреб споживача на низькій стороні напруги
підстанції (РУ-0,4 кВ КТП-132) та 12 листопада
2018 року за № 05-12/16625 приведено вимоги
технічного рішення по проекту до норм підпункту 3
пункту 1.5.11 Правил улаштування електроустановок,
затверджених наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 21 червня
2017 року № 476.
Завірені належним чином копії підтвердних
документів Товариством надано.

відповідно до вимог Порядку доступу
постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом до місцевих
(локальних)
електричних
мереж,
затвердженого
постановою
НКРЕ
від 29 жовтня 2010 року № 1421, укласти з
ТОВ «ТБФК КРЕДО» договір про
передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами;

Відповідно до вимог Порядку доступу
постачальників
електричної
енергії
за
нерегульованим тарифом до місцевих (локальних)
електричних мереж, затвердженого постановою
НКРЕ від 29 жовтня 2010 року № 1421, укладено з
ТОВ «ТБФК КРЕДО» Договір на передачу
електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами між постачальником електричної
енергії
за
нерегульованим
тарифом
та
електропередавальною організацією від 06 листопада
2018 року № 3998 та надано завірену належним
чином його копію.

надати до НКРЕКП виправлену форму
звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт
щодо
показників
надійності
електропостачання», заповнену відповідно
до
вимог
відповідної
інструкції,
затвердженої
постановою
НКРЕКП
від 23 березня 2017 року № 345;

Листом від 29 грудня 2018 року № 03-19/19277
Товариством надано до НКРЕКП заповнений
відповідно до вимог інструкції, затвердженої
постановою НКРЕКП від 23 березня 2017 року
№
345,
виправлену
форму
звітності
№ 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо
показників
надійності
електропостачання»
за ІV квартал 2017 року (завірену належним чином
копію листа та звітності надано).

надати послугу зі стандартного
приєднання
гр.
Бойченко
О.О.,
гр. Демченко Є.Ю. та гр. Бойко Ю.Ю.
відповідно до укладених договорів про
приєднання до електричних мереж від 23
травня
2016
року
№
1239,
від 08 лютого 2017 року № 811,
від 08 лютого 2017 року № 54/807
(відповідно) у порядку, визначеному
законодавством України на момент
виникнення договірних відносин;

Також Листом Товариство повідомило, що
надало послугу зі стандартного приєднання
гр. Бойченко О.О., гр. Демченко Є.Ю. та гр.
Бойко Ю.Ю. відповідно до укладених договорів
про
приєднання
до
електричних
мереж
від 23 травня 2016 року № 1239, від 08 лютого 2017
року № 811, від 08 лютого 2017 року № 54/807
(відповідно), та надало належним чином завірені
копії актів здачі-приймання послуг з приєднання до
електричних мереж по гр. Демченко Є.Ю. та
гр. Бойко Ю.Ю. від 28 вересня 2018 року, по
гр. Бойченко О.О. від 27 грудня 2018 року.

забезпечити
функціонування Листом від 01 лютого 2019 року № 03-18/1627,
геодезичної
інформаційно-технічної надісланим у доповнення до Листа, Товариство
системи об’єктів електроенергетики у поінформувало НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у

3
повному обсязі відповідно до вимог розділу V
Методики розрахунку плати за приєднання
електроустановок до електричних мереж,
затвердженої
постановою
НКРЕ
від 12 лютого 2013 року № 115.

Полтавській області про стан впровадження
Товариством геодезичної інформаційно-технічної
системи об’єктів електроенергетики (далі – ГІТС).
Так, відповідно до наданої інформації, ступінь
впровадження ГІТС станом на 01 лютого 2019 року
становить:
ПЛ 150 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ – 100 %,
ПЛ 0,38 (0,4) кВ – 7,08 %,
ТП 150 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 0,38 (0,4) кВ100 %.
Враховуючи викладене, зазначене питання, серед
інших, було досліджено під час проведення планової
перевірки дотримання ліцензійних умов, яка
відбувалась з 26 березня по 08 квітня 2019 року, за
період діяльності Товариства з 01 січня по 31 грудня
2018 року, та за результатами якої складено
відповідні акти від 08 квітня 2019 року № 146 та 147.
Зазначеними актами також зафіксовано, що ступінь
впровадження ГІТС на 01 лютого 2019 року по ПЛ 0,38
(0,4) кВ становить 7,08 %, тобто вимоги абзацу
шостого підпункту 2 пункту 2 Постанови № 1615 не
виконано у встановлений строк, що є порушенням
підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, щодо
обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП
у строки, встановлені відповідним рішенням, за що,
серед іншого, постановою НКРЕКП від 17 травня
2019 року № 798 на Товариство накладено штраф у
розмірі 850 000 грн, та зобов’язано у строк
до 31 грудня 2019 року виконати вимоги пункту
4.1.38 глави 4 розділу ІV Кодексу систем розподілу
щодо
прив’язки
інформації
про
лінії
електропередач та трансформаторні підстанції
150-110-35-6/0,4 кВ (із зазначенням інформації про
завантаження підстанції та резерву потужності) до
географічних даних у геодезичній інформаційнотехнічній системі об’єктів електроенергетики
відповідно до глави 4.10 розділу ІV Кодексу.

Про
стан
виконання
заходів,
зазначених у підпункті 2 цього пункту,
письмово повідомити НКРЕКП та Сектор
НКРЕКП
у
Полтавській
області
у строк до 25 січня 2019 року з наданням
належним
чином
завірених
копій
підтвердних документів.

Листом від 24 січня 2019 року № 10-74/1065
Товариство повідомило НКРЕКП та Сектор
НКРЕКП у Полтавській області про стан виконання
вимог підпункту 2 пункту 2 постановляючої
частини Постанови № 1615 та надало завірені
належним чином копії підтвердних документів.

Ураховуючи вищевикладене, 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:
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Вимоги постанови НКРЕКП від 04 грудня 2018 року № 1615 «Про накладення
штрафу на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов
з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» вважати
такими, що виконані.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

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 04 грудня 2018 року № 1615
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 ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 24 січня 2019 року
№ 10-74/1065 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 04 грудня 2018 року № 1615
«Про накладення штрафу на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за порушення
Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, 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

