ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова
Департамент
ліцензійного контролю
« 23 » березня 2017 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КОВЕЛЬТЕПЛО» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії»
Сектором НКРЕКП у Волинській області було проведено планову перевірку
дотримання Підприємством теплових мереж «КОВЕЛЬТЕПЛО» Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання
теплової енергії, за результатами якої складено Акт від 06 березня 2017 року № 11
(розміщено
на
сайті
НКРЕКП
за
посиланням
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/Akt-Kovelteplo_06.03.2017-11.pdf) та
встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення

Порушення в частині наявності проектної та виконавчої
документації на теплові пункти, що перебувають у
власності або користуванні ліцензіата та забезпечують
транспортування теплової енергії.
Перевіркою встановлено, що у користуванні ПТМ «Ковельтепло» знаходиться 4
1
центральних теплових пункти (ЦТП), на які відсутня проектна документація, а саме:
- ЦТП по вул. Відродження, 6-Б;
- ЦТП по вул. Відродження, 12-Б;
- ЦТП по вул. Заводській, 15-Б;
- ЦТП по вул. Т. Боровця, 3-А.
Порушення в частині наявності проектної та виконавчої
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 документації на індивідуальні теплові пункти, що
2
Ліцензійних умов
перебувають у власності або користуванні ліцензіата.
з постачання
Перевіркою встановлено, що у користуванні ПТМ «Ковельтепло» знаходиться
1 індивідуальний тепловий пункт (ІТП), на який відсутня проектна документація – ІТП по
вул. Заводська, 6.
Порушення щодо дотримання вимог законодавства,
яким регулюється діяльність у сфері природних
пунктів 3.1
монополій та сфері теплопостачання, а саме статті 191
Ліцензійних умов
Закону України «Про теплопостачання» та пункту 8
3
з виробництва та
Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні
постачання
рахунки із спеціальним режимом використання для
проведення розрахунків з постачальником природного
газу, на якого покладено спеціальні обов’язки,
підпункту 2.1.5 пункту 2.1
Ліцензійних умов
з транспортування

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 червня 2014 року № 217 (зі змінами), в частині
перерахування коштів за теплову енергію та/або
надання комунальних послуг з централізованого
опалення, централізованого постачання гарячої води
від усіх категорій споживачів виключно на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання,
відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими
організаціями та їх структурними підрозділами в
уповноваженому банку для відповідної категорії
споживачів
Перевіркою встановлено, що не всі кошти за теплову енергію надходили на рахунки зі
спеціальним режимом використання.
Показники, тис. грн
Всього надходження
коштів за теплову енергію,
без пільг та субсидій
Надходження коштів на
рахунок із спеціальним
режимом використання
Відхилення, тис. грн
Відхилення, %
Пільги та субсидії

населення

бюджет

інші
споживачі

реліг.
організації

Всього

24 265,4

24 063,4

4 193,9

2,8

52 525,5

22 631,1

24 064,3

3 753,2

0,4

50 449,0

-1 634,3
-6,74

0,9
0

-440,7
-10,51

-2,4
-85,71

-2 076,5
-3,96
35 776,0

Додатково:
Інформація щодо розрахунків за енергоносії за 2016 рік
№
з/п

1
2

3

Ковельське УВКГ
Рівненська дистанція
водопостачання

148,4

Виставлені
рахунки за
надані
послуги,
тис. Грн
Вода
1392,4

0,0

1,5

ПАТ «Волиньобленерго»

661,1

Електрична енергія
5540,3

6201,4

0,0

5439,3

Природний газ
46652,9

Найменування організації

4

НАК «Нафтогаз України»

5

ПАТ «Волиньгаз»

6

ПАТ «Укртрансгаз»
Усього:

Заборгованість
на
01.01.2016,
тис. Грн

Оплачені рахунки
за надані послуги,
тис. Грн

Заборгованість на
31.12.2016,
тис. Грн

1391,3

149,5

1,5

0,0

32170,6

19921,6

10106,2

7557,7

2548,5

0

333,8

197,7

136,1

6 248,8

64 027,1

47 520,2

22 755,7

Стан розрахунків Підприємства за спожитий природний газ за 2016 рік (з ПДВ)
Показники
Заборгованість за газ на початок періоду
- заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
Обсяг спожитого газу, у тому числі:
Населення
Бюджет
Інші споживачі
Релігійні організації
Вартість спожитого природного газу, у тому числі:

од. вим.
тис. грн
тис. грн
тис. м куб.
тис. м куб
тис. м куб
тис. м куб
тис. м куб
тис. грн

2016 рік
5 439,3
5439,3
11 986,582
11 923,575
50,079
12,426
0,502
46 652,9

Населення
Бюджет
Інші споживачі
Релігійні організації
Оплата за природний газ – всього, в тому числі:
- за минулий період
- за поточний період
Рівень оплати
Загальний рівень оплати (з урахув. заборгованості)
Заборгованість за газ на кінець періоду, у т.ч.:
- заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України»

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
%
%
тис. грн
тис. грн

46 176,6
474,9
1,4
110,9
32 170,6
5 439,3
26 731,3
68,96
61,75
19 921,6
19 921,6

У січні 2017 року ПТМ «Ковельтепло» провело розрахунки з НАК «Нафтогаз України» на
суму 22 549,0 тис. грн, у тому числі кліринговими розрахунками за листопад та грудень в сумі
19 200 тис. грн та власними коштами в сумі 3 349,0 тис. грн. Таким чином, заборгованість за
спожитий природний газ у 2016 році погашена Підприємством у січні 2017 року в повному
обсязі.
Розрахунки споживачів за спожиту теплову енергію за 2016 рік (з ПДВ)
Показники
Заборгованість за спожиту теплову енергію на початок періоду
(з урахування пільг населення)
Обсяги спожитої теплової енергії та послуг з її транспортування
Вартість спожитої теплової енергії
Оплата за спожиту теплову енергію
Рівень оплати
Загальний рівень оплати ( з урахуванням заборгованості)
Заборгованість за спожиту теплову енергію на кінець періоду

од. вим.

2016 рік

тис. грн

13 838,5

тис. Гкал
тис. грн
тис. грн
%
%
тис. грн

94,0
105 920,1
88 301,4
83,4
73,7
31 457,1

Стан розрахунків споживачів за теплову енергію в розрізі груп споживачів за 2016 рік
(тис. грн, з ПДВ)

№
з/п

Найменування
категорії
споживачів

1

Населення

2

Бюджетні
установи
Інші споживачі,

3

Релігійні
організації
Всього
4

Заборгованість
на 01.01.2016

Нараховано в
звітному
періоді

Сплачено за
звітний
період

12 708,8

77 269,4

60 041,3

77,7%:

29 936,8

14,5

24 089,9

24 063,4

99,9%

41,0

1 115,2

4 558,0

4 193,9

92,0%

1479,3

-

2,8

2,8

100%

-

13 838,5

105 920,1

88 301,4

83,4%

31 457,1

Показники
Пільги та субсидії
Дотації на відшкодування різниці в тарифах
Разом:

% сплати за
Заборгованість
звітний
на 31.12.2016
період

2016 рік , тис. грн (з ПДВ)
нараховано
отримано
55 379,8
35 776,0
0,0
0,0
55 379,8
35 776,0

Баланс використання природного газу та відпуску теплової енергії в розрізі категорій
споживачів у 2016 році (без ПДВ)
№
з/п

Категорія
споживачів

Плановий обсяг
природного газу

Фактично використано природного
газу на виробництво т/е

Відпуск теплової енергії
(вироблено на газу):

відповідно до
структури,
тис. м3

1
2
3
4

Населення
Бюджет
Інші
Релігійні
Всього:

15 642,74
3 750,04
1 263,07
0,00
20 655,85

обсяг,
тис. м3

вартість,
тис. грн

% обсягу
від
загальної
кількості

обсяг,
тис. Гкал

вартість,
тис. грн

11 842,697
49,839
12,374
0,502
11 905,412

47 135,1
353,3
87,5
1,6
47 577,5

99,5
0,4
0,1
0,0
100

74,925
0,317
0,079
0,002
75,323

63 610,9
418,0
101,7
2,4
64 133,0

%
обсягу
від
загально
ї
кількост
і
99,5
0,4
0,1
0,0
100

Баланс щодо відпуску теплової енергії, виробленої з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, в розрізі категорій споживачів у 2016 році (без ПДВ)
№
за/п

Категорія споживачів

1

Населення

2

Бюджет

3

Інші

4

Релігійні організації
Всього:

Обсяг реалізованої
теплової енергії,
тис. Гкал

% обсягу від загальної
кількості відпущеної
теплової енергії

Вартість,
тис. грн

0,919

780,2

4,9

14,909

19 656,9

79,8

2,872

3 696,7

15,3

0,0

0,00

0,0

18,700

24 133,80

100

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:
Прийняти постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень на ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КОВЕЛЬТЕПЛО» (45000, Волинська обл., м. Ковель,
вул. Володимирська, будинок 97 А, код ЄДРПОУ 30514446, директор – Бойко Володимир
Іванович) за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії.
2. Зобов’язати ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КОВЕЛЬТЕПЛО»
до 01 грудня 2017 року усунути порушення:
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання в частині наявності
проектної та виконавчої документації на індивідуальні теплові пункти, що перебувають у
власності або користуванні ліцензіата;
підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині наявності
проектної та виконавчої документації на теплові пункти, що перебувають у власності або
користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії.

Заступник директора департаменту —
начальник управління ліцензійного
контролю в енергетичному комплексі та
у сфері комунальних послуг
Департаменту ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
______________________

Київ

№ ________________

Про накладення штрафу на ПТМ
«КОВЕЛЬТЕПЛО» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва,
Ліцензійних умов з транспортування,
Ліцензійних умов з постачання
теплової енергії та необхідність
усунення порушень
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 березня 2017 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 06 березня 2017 року № 11, проведеної на підставі Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2125 (із
змінами), наказу НКРЕКП від 26 січня 2017 року № 10, посвідчення на
проведення планової перевірки від 26 січня 2017 року № 7, установлено, що
ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КОВЕЛЬТЕПЛО» (45000,
Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 97 А, код ЄДРПОУ
30514446, директор – Бойко Володимир Іванович) порушено Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),
затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 276
(далі – Ліцензійні умови з виробництва), Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджені постановою

2

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, від 10 серпня 2012 року № 277 (далі – Ліцензійні умови з
транспортування), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня
2012 року № 278 (далі – Ліцензійні умови з постачання), а саме:
підпункт 2.1.2 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання в частині
наявності проектної та виконавчої документації на індивідуальні теплові
пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата;
підпункт 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
наявності проектної та виконавчої документації на теплові пункти, що
перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують
транспортування теплової енергії;
пункти 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, та Ліцензійних умов з
постачання щодо дотримання вимог законодавства, яким регулюється
діяльність у сфері природних монополій та сфері теплопостачання, а саме статті
191 Закону України «Про теплопостачання» та пункту 8 Порядку розподілу
коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу,
на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217 в частині перерахування
коштів за теплову енергію та/або надання комунальних послуг з
централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх
категорій споживачів виключно на поточні рахунки зі спеціальним режимом
використання, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями
та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної
категорії споживачів.
Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та статті 17 Закону України «Про природні монополії» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Накласти штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень на
ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ
«КОВЕЛЬТЕПЛО»
(45000,
Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 97 А, код ЄДРПОУ
30514446, директор – Бойко Володимир Іванович) за порушення:
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання в частині
наявності проектної та виконавчої документації на індивідуальні теплові
пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата;
підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
наявності проектної та виконавчої документації на теплові пункти, що
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перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують
транспортування теплової енергії;
пунктів 3.1 Ліцензійних умов з виробництва та Ліцензійних умов з
постачання щодо дотримання вимог законодавства, яким регулюється
діяльність у сфері природних монополій та сфері теплопостачання, а саме статті
191 Закону України «Про теплопостачання» та пункту 8 Порядку розподілу
коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу,
на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217 в частині перерахування
коштів за теплову енергію та/або надання комунальних послуг з
централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх
категорій споживачів виключно на поточні рахунки зі спеціальним режимом
використання, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями
та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної
категорії споживачів.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).
2.
Зобов’язати
ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ
«КОВЕЛЬТЕПЛО» до 01 грудня 2017 року усунути порушення:
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання в частині
наявності проектної та виконавчої документації на індивідуальні теплові
пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата;
підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
наявності проектної та виконавчої документації на теплові пункти, що
перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують
транспортування теплової енергії.
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.
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