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Проблеми підтвердження права власності на основні
засоби під час отримання ліцензії на розподіл
електроенергії
Реформування енергетичного сектору економіки відбувається на повний хід і (крім
додаткового підвищення тарифів на енергоносії споживачам) створює додаткові незручності
енергокомпаніям.
Так, на виконання своїх повноважень згідно зі ст. 6 Закону України "Про ринок електричної
енергії" від 13.04.2017 р. № 2019-VIII НКРЕКП затвердила своєю постановою від 27.12.2017
р. № 1470 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної
енергії (далі - Ліцензійні умови).
Згідно з п. 1.5 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії додає
вичерпний перелік документів.
Зокрема, треба подати відомість про місця та засоби провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії, до якої додають електронні копії документів
на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у
власності здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності (напругою 6
кВ і вище) (крім тих, які занесено до державних паперових чи електронних інформаційних
ресурсів, за якими необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі).
Засоби провадження господарської діяльності - система розподілу електричної енергії,
що перебуває у власності здобувача ліцензії (ліцензіата) і зазначена в документах, що
додають до заяви про отримання ліцензії (п. 1.3 Ліцензійних умов).
На сьогодні Додатком 2 до Ліцензійних умов передбачено фіксування в графі "Документ, що
підтверджує право власності на об'єкти системи розподілу електричної енергії" відповідної
інформації (найменування документа, його номер та дату).
Ураховуючи наведені вище норми Ліцензійних умов, до заяви про отримання ліцензії
здобувач ліцензії додає документи згідно з вичерпним переліком, при цьому п. 1.5
Ліцензійних умов не наводить конкретного найменування документів, що
підтверджують перебування на законних підставах у власності здобувача ліцензії
засобів провадження господарської діяльності.
Здебільшого документами, що підтверджують перебування на законних підставах у
власності здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності, є договори
придбання таких засобів (придбання активів для подальшого створення основних
засобів), договори безоплатного отримання або договори господарського оперативного
управління. Такі договори містять конфіденційну інформацію, а тому їх передання
третім сторонам буде порушенням законодавства.

Крім того, треба враховувати й те, що більшість угод уже давно виконано (за ними
зобов'язання сторін уже закрито), а тому таких договорів може вже не бути фізично. Тож і
підготування копій таких документів теж малоймовірне. Ба більше, частину об'єктів
підприємства створювали самостійно (а отже, договорів на поставку таких об'єктів просто
немає), частину придбаних/створених об'єктів було частково ліквідовано, об'єднано або
відбулась модернізація/добудова тощо, тому договори за такими об'єктами просто стають
неінформативними.
На жаль, інші документи (зокрема, і первинні), які створює підприємство в разі операцій із
засобами провадження господарської діяльності, не підтверджують право власності на
необоротні об'єкти. Тому вони не задовольнятимуть вимоги до документів згідно з п. 1.5
Ліцензійних умов.
Ураховуючи наведене вище, стає зрозуміло, що п. 1.5 Ліцензійних умов прописано, м'яко
кажучи, не зовсім досконало, що своєю чергою, призводить до неможливості коректного
виконання вказаного пункту.
Нерозсудливий підхід до формування нормативних актів призводить до бюрократизації та
подальшого погіршення бізнес-клімату в Україні. Тому, звісно, оптимальним було б, щоб у
аналізованому пункті взагалі не згадували про необхідність сканування будь-яких
документів, а все обмежилось переліком наявних необоротних активів.
Сподіваємось, що держрегулятор зверне увагу на вказані нормативні колізії та внесе
відповідні корективи.
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