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Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про проведення позапланової невиїзної перевірки
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) 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 невиїзних перевірок.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону про НКРЕКП
підставами для проведення позапланової невиїзної перевірки є обґрунтоване
звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом
господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних
послуг, її законних прав та надання документів (копій документів), що
підтверджують таке порушення.
До НКРЕКП надійшли звернення ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» від 10.12.2021
№ 9954 (вх. НКРЕКП від 15.12.2021 № 26688/1-21) та від 17.01.2022 № 10170
(вх. НКРЕКП від 21.01.2022 № 1270/1-22) щодо врегулювання взаємовідносин
із ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» в частині виконання умов публічного
договору електропостачальника про надання послуг з розподілу
електричної енергії, укладеного між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та
ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» під час відключення електроустановок споживача
ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» у листопаді-грудні 2021 року, та віднесення
обсягів, спожитих споживачем після дати, вказаної електропостачальником у
вимозі про відключення, на втрати оператора системи.
За результатом аналізу інформації, викладеної у зазначених зверненнях,
в діях ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення
вимог:
Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:
пункту 1 частини третьої статті 46 щодо обов’язку оператор системи
розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
частини четвертої статті 46, якою встановлено, що оператор системи
розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів

про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є
публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових
договорів, форма яких затверджується Регулятором;
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), а саме:
пункту 2.1.16 глави 2.1 розділу ІІ, яким встановлено, що договір
електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної
енергії є публічним договором приєднання, зміст якого визначається
оператором системи на основі типового договору, що є додатком 4 до цих
Правил, оприлюднюється на офіційному вебсайті оператора системи та
укладається шляхом надання електропостачальником заяви-приєднання,
пункту 7.10 розділу VІІ, яким встановлено, що припинення
електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором
системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом
систем розподілу.
У разі нездійснення оператором системи припинення електропостачання
споживачу згідно з вимогою електропостачальника про відключення купівляпродаж електричної енергії за договором про постачання зупиняється, а
обсяги електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у
вимозі про відключення, покладаються адміністратором розрахунків на
оператора системи як втрати;
пункту 4.1 Типового договору електропостачальника про надання
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (далі – Типовий договір),
яким, зокрема, встановлено, що оператор системи зобов'язується обмежувати
розподіл (передачу) за об'єктами споживачів постачальника на час і дату,
визначену у вимозі постачальника про обмеження (відключення) відповідного
об'єкта споживача;
підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу
електричної енергії) щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є
обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови
цих договорів;
підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у
порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами
роздрібного ринку.
З огляду на зазначене, відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення
заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в
умовах воєнного стану» (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 13 травня 2022 року № 573) Департамент ліцензійного
контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої провести
позапланову
невиїзну
перевірку
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АКЦІОНЕРНОГО
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ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) в
частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення
цього заходу, а саме дотримання вимог пункту 1 частини третьої статті 46
Закону України «Про ринок електричної енергії», частини четвертої статті 46
Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 2.1.16 глави 2.1
розділу ІІ ПРРЕЕ, пункту 7.10 розділу VІІ ПРРЕЕ, пункту 4.1 Типового
договору, підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії, підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії

Директор
Департаменту ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А

___________________

№ _______________
Київ

Про проведення позапланової
невиїзної перевірки
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду
(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та
з урахуванням звернень ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» від 10 грудня 2021 року № 9954
та від 17 січня 2022 року № 10170 Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Провести
позапланову
невиїзну
перевірку
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
00130926) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу.
Голова НКРЕКП

К. Ущаповський

