
Департамент   

ліцензійного контролю 

«____» ____________ 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» щодо недопущення надалі порушення 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу» 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

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

на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року  

№ 2222  та від 01 листопада 2022 № 1384 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ», на підставі посвідчення про 

проведення планової перевірки від 28 вересня 2022 року № 340 здійснено планову 

перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361661) (далі – 

Підприємство, Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання 

електричної енергії), за період діяльності з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, 

за результатами якої складено Акт від 11 листопада 2021 року № 315 (далі – Акт). 

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» листом від 16.11.2022 № 33/4044 надано 

до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта планової перевірки від 

11  листопада 2021 року № 315 (далі – Пояснення ліцензіата), які опрацьовано. 
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступне:  
№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини другої статті 

57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

підпункту 6 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

постачання електричної 

енергії 

 

пункту 7 Порядку розрахунку 

та встановлення ставки 

внесків на регулювання, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 06 квітня 

2017 року № 491 

щодо обов’язку електропостачальника 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата щоквартально сплачувати 

внески на регулювання протягом перших 30 днів кварталу, 

наступного за звітним; 

 

 

яким, зокрема, встановлено, що внески на регулювання 

сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до 

спеціального фонду державного бюджету протягом перших 

30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. 

Відповідно до вимог пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (далі – Порядок № 491) 



2 

 

2 

 

внески на регулювання сплачуються щоквартально суб’єктами господарювання до спеціального 

фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.  

Інформація щодо нарахування та сплати внесків на регулювання 

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» у 2021 році. 

Період 

Ставка 

внеску, 

встановле

на 

НКРЕКП, 

% 

Чистий дохід 

для 

розрахунку 

ставки 

внеску, 

тис. грн 

Сума 

внеску 

відповідно 

до ставки, 

тис. грн 

Фактично 

сплачено, 

тис. грн 

№ 

платіжного 

доручення, 

дата 

Відхилення 

днів/ 

тис. грн 

І квартал 0,104 42,93 0,04 0,04 
№2965 16.06

.2021 

137/ 

-0,04 

ІІ квартал 0,036 121,61 0,04 0,04 
№2965 16.06

.2021 

47/ 

-0,04 

ІІІ квартал 0,058 173,93 0,10 0,10 
№5435 01.10

.2021 

63/ 

-0,10 

ІV квартал 0,113 260,79 0,29 0,29 
№7433 23.12

.2021 

54/ 

0,29 

2021 рік – всього  599,26 0,47 0,47 х х 

 

Комісією з перевірки було встановлено, що протягом 2021 року Підприємство несвоєчасно 

сплачувало внески на регулювання, а саме: 

за І квартал 2021 року Ліцензіат мав сплатити 0,04 тис. грн. до 30.01.2021, фактично, 

згідно платіжного доручення від 16.06.2021 № 2965, з порушенням терміну сплати на 137 днів, 

сплачено 0,04 тис. грн; 

за ІІ квартал 2021 року Ліцензіат мав сплатити 0,04 тис. грн. до 30.04.2021, фактично, 

згідно платіжного доручення від 16.06.2021 № 2965, з порушенням терміну сплати на 47 днів, 

сплачено 0,04 тис. грн; 

за ІІІ квартал 2021 року Ліцензіат мав сплатити 0,10 тис. грн. до 30.07.2021, фактично, 

згідно платіжного доручення від 01.10.2021 № 5435, з порушенням терміну сплати на 63 дні, 

сплачено 0,10 тис. грн; 

за ІV квартал 2021 року Ліцензіат мав сплатити 0,29 тис. грн. до 30.10.2021, фактично, 

згідно платіжного доручення від 23.12.2021 № 7433, з порушенням терміну сплати на 54  дні, 

сплачено 0,29 тис. грн. 

Ліцензіат у своїх поясненнях, наданих  листом від 16.11.2022 № 33/4044, зазначає, що 

Підприємством забезпечено сплату внесків на регулювання за 2021 рік у повному обсязі. 

2 

пункту 1 частини другої статті 

57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 3.2.7. глави 3.2 розділу 

ІІІ Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, які 

затверджені постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 

(далі – ПРРЕЕ) (у редакції, яка 

була чинна до 20.05.2021) та 

пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу 

ІІІ ПРРЕЕ   
(у редакції, яка діє з 20.05.2021) 

щодо обов’язку електропостачальника 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

 

відповідно до якого публічна комерційна пропозиція 

(комерційні пропозиції) електропостачальника повинна 

мати унікальну назву в межах одного електропостачальника 

та має містити інформацію, зокрема щодо: 

ціни на електричну енергію, у тому числі 

диференційовані ціни та критерії диференціації; 

можливості постачання захищеним споживачам. 

Відповідно до пункту 3.2.7. глави 3.2 розділу ІІІ ПРРЕЕ (у редакції, яка була чинна до 

20.05.2021) та  пункту 3.2.8. глави 3.2 розділу ІІІ ПРРЕЕ (у редакції, яка чинна з 20.05.2021), 
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публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати 

унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити таку інформацію: 

1) ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії 

диференціації; 

2) визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) 

території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на 

якій пропонує відповідну комерційну пропозицію; 

3) спосіб оплати; 

4) термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) 

його оплати; 

5) визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через 

електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору 

системи або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів); 

6) розмір пені за порушення строку оплати або штраф; 

7) зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання електропостачальником 

комерційної якості надання послуг; 

8) наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір 

штрафу; 

9) строк дії договору та умови пролонгації; 

10) урахування пільг, субсидій; 

11) можливість постачання захищеним споживачам; 

12) комерційна пропозиція може містити інші умови, які пов'язані безпосередньо з 

постачанням електричної енергії або особливостями постачання певного виду (на загальних 

умовах, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії»). 

 

Комісією з перевірки, за результатами аналізу публічних комерційних пропозиції, які 

діяли у період з 01.01.2021 по 01.09.2021 встановлено, що інформація щодо ціни на електричну 

енергію, яка зазначена в комерційних пропозиціях Підприємства, виражалась через формулу, 

за якою визначається вартість електроенергії у розрахунковому місяці для споживача та 

не зазначалась інформацію про можливість постачання електричної енергії захищеним 

споживачам у наступних комерційних пропозиціях: 

 Комерційна пропозиція №1; 

 Комерційна пропозиція №2; 

 Комерційна пропозиція №3; 

Комерційна пропозиція №4. 

Комісія з перевірки зазначає, що на виконання вимог підпункту 1 пункту 3.2.8. глави 3.2 

розділу ІІІ ПРРЕЕ (у редакції, яка чинна з 20.05.2021), Підприємством створено комерційні 

пропозиції де було зазначено ціну на електричну енергію в гривнях та зазначено про можливість 

постачання електричної енергії захищеним споживачам, а саме: 

 Комерційна пропозиція №1Ф; 

 Комерційна пропозиція №2Ф; 

 Комерційна пропозиція №3Ф; 

 Комерційна пропозиція №4Ф. 

Зазначені комерційні  розміщені на офіційному вебсайті Підприємства за посиланням 

https://www.vodokanalenergo.poltava.ua/spozhivacham/spozhivacham-rinku-vilnih-tsin/komertsijni-

propozitsii/ та почали діяти з 01.09.2021. 

Ліцензіат у своїх поясненнях, наданих  листом від 16.11.2022 № 33/4044, зазначає, що ним 

приведені комерційні пропозиції у відповідність до вимог пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу ІІІ ПРРЕЕ. 

 

З огляду на зазначене пропонується прийняти постанову, якою: 
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1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» застерегти КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» 

(код ЄДРПОУ 03361661) щодо недопущення надалі порушення вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю         Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про застереження КП ПОР 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» щодо 

недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії 

споживачу  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду     грудня 2022 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової 

перевірки від 11 листопада 2021 року № 315, проведеної відповідно  

до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 

2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року 

№ 2222, постанови НКРЕКП від 01 листопада 2022 № 1384 «Про збільшення 

строку проведення планової перевірки КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» та 

на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 28 вересня 

2022 року № 340 установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 

03361661) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 

(далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:  

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 



2 

 

споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року 

№ 491, яким, зокрема, встановлено, що внески на регулювання сплачуються 

щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного 

бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним; 

пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу ІІІ (у редакції, що діяла до 20 травня 

2021 року) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу ІІІ Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 312, якими встановлено, що публічна комерційна пропозиція 

(комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в 

межах одного електропостачальника та має містити інформацію, зокрема щодо 

ціни на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії 

диференціації та можливості постачання захищеним споживачам; 

підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу щодо обов’язку ліцензіата щоквартально сплачувати внески на 

регулювання протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361661) щодо 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. 

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 


