
Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 

«___» _________ 2022 року       Членам НКРЕКП 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 18 серпня 2021 року № 1358»  
 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134,  

на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення 

планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року» та від 07 липня 2021 року 

№ 1115 «Про збільшення строку проведення планової перевірки  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання 

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22800735) (далі – ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», Товариство) вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – 

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за результатами якої складено Акт 

від 20 липня 2021 року № 354, та прийнято постанову НКРЕКП від 18 серпня 2021 року 

№ 1358 «Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення 

заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 1358).  
 

Так, підпунктом 2 пункту 3 Постанови № 1358 передбачено 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» підготувати та винести на 

засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення 

щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на 2022 та 2023 роки шляхом його зміни в бік 

зменшення на загальну суму 149 308,82 тис. грн (без ПДВ), урахувавши: 

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з 

розподілу електричної енергії за 2019 рік у розмірі 81 201,18 тис. грн (без ПДВ), 

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 

2019 рік понад 10 % у розмірі 0,57 тис. грн (без ПДВ), 

вартість заходів, в яких відбулися відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених 

фізичних обсягів по лінійних об’єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ, без внесення 

змін до проектно-кошторисної документації за 2019 рік на суму 182,23 тис. грн (без ПДВ), 

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з 

розподілу електричної енергії за 2020 рік у розмірі 67 353,16 тис. грн (без ПДВ), 

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 

2020 рік понад 10 % у розмірі 446,77 тис. грн (без ПДВ), 

вартість заходів, в яких відбулися відхилення не більше ніж ± 5 % від схвалених 

фізичних обсягів по лінійних об’єктах електричних мереж 0,4 – 20 кВ, без внесення 

змін до проектно-кошторисної документації за 2020 рік на суму 124,91 тис. грн (без ПДВ). 
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З урахуванням підпункту 2 пункту 3 Постанови № 1358 Департаментом із 

регулювання відносин у сфері енергетики було підготовлено та винесено на засідання 

НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 17 грудня 2021 року, проєкт 

рішення НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної 

енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання» 

за результатами розгляду якого було прийнято відповідну постанову від 17 грудня  

2021 року № 2612.  

Так, зазначеною постановою при встановлені Товариству на 2022 рік тарифів на 

послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання 

та структури тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання, було враховано коригування доходу (витрат) відповідно  

до підпункту 2 пункту 3 Постанови № 1358 у бік зменшення з розрахунку на 2022 рік – 

-74 654,41 тис. грн (без урахування податку на додану вартість). 

 

Листом від 12 жовтня 2022 року № 8538/04 (вх. НКРЕКП від 20 жовтня 2022 року 

№ 15225/1-22) Товариство повідомило НКРЕКП про те, що в даний час знаходиться в 

скрутному фінансовому стані. Зменшення обсягів розподілу електричної енергії 

порівняно з обсягами, передбаченими при розрахунку тарифів на послуги з розподілу 

електричної енергії на 2022 рік, та значне зростання цін на товари, роботи та послуги в 

умовах воєнного стану не дає можливості Товариству в повній мірі фінансувати 

придбання товарно-матеріальних цінностей, палива та інших ресурсів для виконання 

програми ремонтів, забезпечення надійного та безперебійного електропостачання. 

З огляду на викладене, з метою стабілізації фінансового стану  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», Товариство просить відстрочити коригування 

витрат, передбачене на 2023 рік у сумі 74 654,41 тис. грн (без ПДВ), та розстрочити 

його рівними частинами на 2024 – 2025 роки.  

 

З огляду на зазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетиким від 17.11.2022 № 1811/17-22, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою: 

 

В абзаці першому підпункту 2 пункту 3 постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 18 серпня 2021 року № 1358 «Про накладення штрафу на  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних 

умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» 

слова, цифри та знаки «на 2022 та 2023 роки шляхом його зміни в бік зменшення на 

загальну суму 149 308,82 тис. грн (без ПДВ)» замінити словами, цифрами та знаками  

«шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 149 308,82 тис. грн (без ПДВ),  

а саме на 2022 рік на суму 74 654,41 тис. грн (без ПДВ) та на 2024 та 2025 роки рівними 

частинами на загальну суму 74 654,41 тис. грн (без ПДВ)». 

 

 
 

Заступник директора  

Департаменту ліцензійного контролю     О. Романенко 



 ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення зміни до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 18 серпня 2021 року № 1358 

 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня  

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 

2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 

2022 року № 757/2022 та ураховуючи лист ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 12 жовтня 2022 року № 8538/04, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

В абзаці першому підпункту 2 пункту 3 постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 18 серпня 2021 року № 1358 «Про накладення 

штрафу на ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної 
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енергії та здійснення заходів державного регулювання» слова, цифри та 

знаки «на 2022 та 2023 роки шляхом його зміни в бік зменшення на загальну 

суму 149 308,82 тис. грн (без ПДВ)» замінити словами, цифрами та знаками 

«шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 149 308,82 тис. грн 

(без ПДВ), а саме на 2022 рік на суму 74 654,41 тис. грн (без ПДВ) та  

на 2024 та 2025 роки рівними частинами на загальну суму 74 654,41 тис. грн  

(без ПДВ)». 

 

 

 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 

 


