Департамент
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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ТОВ «ВЕЛІНКОМ»
Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» НКРЕКП 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 виїзних перевірок.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є
обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом
господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, її законних прав.
До НКРЕКП надійшло звернення АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» від 03.12.2020
№ 13/07-1663 (вх. НКРЕКП від 22.12.2020 № 29454/1-20) щодо одностороннього
збільшення ціни за договором про постачання електричної енергії та відключення
споживача без належного попередження електропостачальником ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛІНКОМ» (далі – ТОВ «ВЕЛІНКОМ»,
Товариство).
Крім того інформація, зазначена у листі АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» може свідчити
про порушення Товариством вимог законодавства, що регулює функціонування
ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою
НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання
електричної енергії споживачу), у тому числі:
пункту 3.2.4 глави 3.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), яким
встановлено, що у разі зміни умов договору про постачання електричної енергії
споживачу, у тому числі комерційної пропозиції, електропостачальник не пізніше
ніж за 20 днів до їх застосування повідомляє про це споживача з урахуванням
інформації про право споживача розірвати договір.
У разі надання у встановленому порядку електропостачальником споживачу
повідомлення про зміни умов договору про постачання електричної енергії (у тому
числі зміну ціни), що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на
послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги
постачальника універсальних послуг та/або «останньої надії») та/або змінами в
нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або умов постачання
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електричної енергії, договір вважається із зазначеної в повідомленні дати зміни його
умов (але не раніше ніж через 20 днів від дня надання споживачу повідомлення):
1) розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача – у разі надання
електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду/неприйняття змін;
2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах – якщо споживач
не надав електропостачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін;
підпункту 1 пункту 5.2.2 глави 5.2 ПРРЕЕ, яким визначено, що постачальник
електричної енергії зобов’язаний укладати договори, обов’язкові для здійснення
діяльності з постачання електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;
пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ, яким визначено, що припинення повністю
або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється
електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10
робочих днів до дня відключення у разі заборгованості з оплати за спожиту
електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії
споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення
діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку в частині
питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу,
а саме дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕЛІНКОМ» (код ЄДРПОУ 39925982) вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії споживачу, а саме пункту 3.2.4 глави 3.2, підпункту 1
пункту 5.2.2 глави 5.2 та пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ, а також підпункту 13 пункту
2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.
Відповідно до частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», у разі виявлення під час проведення позапланової виїзної перевірки
однорідних порушень або таких, що прямо випливають із питань, необхідність
перевірки яких стала підставою для проведення позапланової перевірки, НКРЕКП
має право перевіряти такі порушення із подальшим застосуванням до суб’єкта
господарювання відповідальності, передбаченої законодавством.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
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___________________
Київ

Про проведення позапланової виїзної
перевірки ТОВ «ВЕЛІНКОМ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 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:
Провести позапланову виїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛІНКОМ» (код ЄДРПОУ 39925982) у частині
питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього
заходу.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

