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 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за порушення Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії»
Сектором НКРЕКП у Житомирській області було проведено планову
перевірку
дотримання
Комунальним
Підприємством
Теплозабезпечення
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 № 12 (розміщено на сайті НКРЕКП за посиланням
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/Akt-Teplozabezpechennya_06.03.201712.pdf) та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:
№
п/п
1

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункту 5.2.1 пункту 5.2 Ліцензійних
умов з виробництва,
транспортування
та постачання

Порушення щодо повідомлення органу
ліцензування
про
всі
зміни
даних,
зазначених у документах, що додавалися до
заяви про видачу ліцензії протягом десяти
робочих днів у письмовій формі разом з
документами
або
засвідченими
в
установленому порядку копіями документів,
які підтверджують зазначені зміни.
Перевіркою встановлено, що Підприємство не повідомляло орган ліцензування про зміни
даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. (зміни
стосувалися довжини теплових мереж, кількості котлів та котелень, а також зміни назви
вулиці в юридичній адресі)
№
з/п

Найменування

1

Теплогенеруюче і
транспортуюче обладнання
Машини
Протяжність теплових мереж
в двотрубному вимірі:
- магістральних
- місцевих
- ГВП
Котельні підприємства

2
3

4

Одиниці
виміру
од.
од.
км
км
км
км
од.

Заявлено при
отриманні ліцензії

Станом на
01.01.2016

Станом на
31.12.2016

95
15
46,834

99
15
46,229

110*
15
46,474

46,834
-

46,229
-

46,474
-

33

35

37
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2

3

4

5

6

7

ІТП

од.

підпункт 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних
умов з транспортування

23

23

23

Порушення в частині наявності проектної та
виконавчої документації на магістральні та
місцеві (розподільчі) теплові мережі, що
перебувають у власності або користуванні
ліцензіата та забезпечують транспортування
теплової енергії
Перевіркою встановлено, що у Підприємства відсутня проектна документація на теплові
мережі загальною протяжністю 45,633 км
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних
Порушення
щодо
забезпечення
обліку
умов з виробництва
теплової енергії, яка виробляється та
відпускається із джерел теплової енергії
ліцензіата, з використанням відповідних
приладів обліку теплової енергії.
Перевіркою встановлено, що у Підприємства відсутні 2 прилади обліку на джерелах теплової
енергії (2 котельні передані Ліцензіату 07.12.2016). Крім того, у 2016 році відпуск теплової
енергії Підприємством з 37 джерел теплопостачання здійснювався без використання
показників приладів обліку приладів обліку.
Порушення в частині забезпечення обліку
надходження теплової енергії в магістральні
та місцеві (розподільчі) теплові мережі
ліцензіата та її відпуску з теплових мереж
підпункт 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних
ліцензіата з використанням відповідних
умов з транспортування
приладів
обліку
теплової
енергії,
встановлених на межі балансової належності
(відповідальності) або межі продажу теплової
енергії.
Перевіркою встановлено, що у Підприємства відсутні 2 прилади обліку відпуску теплової
енергії в тепломережу та не використовуються наявні 35 приладів обліку.
Порушення в частині забезпечення обліку
підпункт 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних
енергоносіїв, які використовуються для
умов з виробництва
виробництва теплової енергії.
Перевіркою встановлено, що у Підприємства відсутні 2 прилади обліку електричної енергії,
які використовуються для виробництва теплової енергії. (з урахуванням пояснень ліцензіата)
підпункт 5.1.2 пункту 5.1 Ліцензійних
Порушення в частині повірки або державної
умов з виробництва
метрологічної атестації, приладів обліку
теплової енергії, що відпускається з джерел
теплової енергії ліцензіата.
У 2016 році повірка 35 приладів обліку теплової енергії, що відпускається з джерел теплової
енергії Ліцензіатом не проводилась (чергова повірка повинна була відбутися у 2015 році).
Порушення
щодо
дотримання
вимог
законодавства, яким регулюється діяльність
у сфері природних монополій та сфері
теплопостачання, а саме пункту 4.2 Порядку
пунктів 3.1 Ліцензійних умов
розроблення, погодження та затвердження
з виробництва,
інвестиційних
програм
суб’єктів
транспортування
господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженого
наказом
Міністерства
та постачання
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 14 грудня 2012 року № 630, постановою
Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері комунальних послуг, від
14 грудня 2012 року № 381, щодо щорічного,
не пізніше ніж за два місяці до дати початку
планового
періоду,
подання
до
уповноваженого
органу
заяви
щодо
схвалення
(погодження)
інвестиційної
програми
разом
з
документами,
передбаченими пунктом 3.3 розділу ІІІ цього
Порядку
Інвестиційна програма на 2016 рік для КП Теплозабезпечення схвалена постановою
НКРКП від 19.08.2016 № 1444 у сумі 2 091,57 тис. грн (без ПДВ) у тому числі за джерелами
фінансування:
- амортизаційні відрахування – 1 538,80 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 552,77 тис. грн.
ІП схвалена на плановий відпуск теплової енергії в обсязі 175,764 тис. Гкал.

8

Фактичний відпуск теплової енергії за 2016 рік становив 122,034 тис. Гкал.
Загальний обсяг фінансування ІП 2016 року відповідно до фактичного обсягу
реалізації теплової енергії склав 1 395,04 тис. грн.:
- амортизаційні відрахування – 1 067,80 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 327,24 тис. грн.
Порушення
щодо
дотримання
вимог
законодавства, яким регулюється діяльність
у сфері природних монополій та сфері
теплопостачання, зокрема частини дев’ятої
статті 14 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг»
пунктів 3.1 Ліцензійних умов
щодо обов’язку виконання суб’єктами
з виробництва,
господарювання, що провадять діяльність у
транспортування
сферах енергетики та комунальних послуг
та постачання
рішень Регулятора, а саме постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 19 серпня 2016 року
№ 1444 «Про схвалення Інвестиційної
програми
Комунального
підприємства
теплозабезпечення (м. Коростень) на 2016
рік».
КП Теплозабезпечення у 2016 році Інвестиційну програму не виконувало.
Довідково: у 2016 році Ліцензіатом встановлено 56 вузлів обліку споживання теплової
енергії за рахунок коштів місцевого бюджету вартістю робіт 1 806,54 тис. грн. (з ПДВ)

9
пунктів 3.1 Ліцензійних умов
з виробництва,
транспортування
та постачання

Порушення
щодо
дотримання
вимог
законодавства, яким регулюється діяльність
у сфері природних монополій та сфері
теплопостачання, а саме пункту 6 Порядку
зарахування коштів на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для
проведення розрахунків за інвестиційними
програмами,
використання
зазначених
коштів і здійснення контролю за їх
витрачанням у сфері теплопостачання,

10

11

затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 09 жовтня 2013 року № 750, в
частині щоденного перерахування на
спеціальний рахунок коштів в обсязі,
передбаченому в установлених тарифах для
виконання Інвестиційних програм.
Перевіркою встановлено, що у 2016 році Підприємством не перераховувались кошти на
спеціальний рахунок для виконання Інвестиційної програми 2016 р.
Порушення в частині надання органу
підпункту 5.2.3 пункту 5.2
Ліцензійних умов
ліцензування інформації про результати
з виробництва,
провадження
інших, крім ліцензованих,
транспортування
видів діяльності.
та постачання
Перевіркою встановлено, що протягом 2016 року Підприємство не надавало щоквартальних
та річного звітів про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності до НКРЕКП.
Порушення
щодо
дотримання
вимог
законодавства, яким регулюється діяльність
у сфері природних монополій та сфері
теплопостачання, а саме статті 191 Закону
України «Про теплопостачання» та пунктів
8, 10 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 (зі змінами), в частині:
перерахування коштів за теплову енергію
та/або надання комунальних послуг з
пунктів 3.1 Ліцензійних умов
централізованого опалення, централізованого
з виробництва та постачання
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;
подання інформації щодо укладених
договорів з оператором газотранспортної
системи про надання послуг з транспортування
природного
газу
чи
оператором
газорозподільної системи про надання послуг з
розподілу природного газу до 17 числа місяця,
що передує розрахунковому, до НКРЕКП за
встановленими формами.
І. Перевіркою встановлено, що не всі кошти за теплову енергію надходили на рахунки зі
спеціальним режимом використання.
Період
січень – грудень

Відхилення (к2 – к3)

Надходження коштів на рахунок
із спеціальним режимом
використання, тис. грн

Всього надходження коштів від
споживачів, тис. грн

48 662,0

63 748,7

тис. грн.

(%)

15 086,7

23,7

2016 року
Пільги та субсидії
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№

37 463,1

-

-

ІІ. Перевіркою встановлено, що ліцензіат надавав до НКРЕКП інформацію з порушенням
терміну від 3 до 16 днів.
пунктів 3.1 Ліцензійних умов
Порушення
щодо
дотримання
вимог
з виробництва,
законодавства, яким регулюється діяльність
транспортування
у сфері природних монополій та сфері
та постачання
теплопостачання, а саме пунктів 2.1, 2.10
Правил організації звітності, що подається
до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних
послуг,
затверджених
постановою
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг від
11 жовтня 2013 року № 202, в частині:
необхідності ґрунтування усіх показників
звіту на достовірних даних первинного
обліку,
що
забезпечує
можливість
порівняння і контролю даних;
подання до Комісії обов’язкової звітності в
терміни, визначені додатками 1, 2, 3, 7, 8, 10
до цих Правил.
І. Перевіркою встановлено, що Підприємство подавало до НКРЕКП не вірно заповненні звіти
по формі 8-НКП-ЖКК.
ІІ. Протягом 2016 року КП Теплозабезпечення надавало до НКРЕКП та відповідного
територіального підрозділу звітність з порушенням терміну від 1 до 219 днів.
Додатково
Інформація щодо розрахунків за енергоносії за 2016 рік
Сальдо на
початок
періоду,
тис. грн.

Найменування організації,
реквізити договору

Виставлені
рахунки за
надані
послуги,
тис. грн.

Оплачені
рахунки за
надані
послуги,
тис. грн.

Сальдо на
кінець періоду,
тис. грн.

Електрична енергія
1
2

Коростенський РЕМ
ПАТ «ЕК«Житомиробленерго»
ДТГО «Південно-Західна залізниця»в особі
структурного підрозділу «Енергозбут»

174,3

4251,6

4274,2

151,7

416,5

1160,3

1351,0

225,8

2,7

7,8

0,0

10,5

49,7

147,3

0,0

197,0

Природний газ
39 529,7

483,1

421,9

61,2

80 169,6

71 142,8

48 556,5

1 723,0

-

1 723,0

0,0

Вода
3
4
5
6
7

ТОВ «Коростенський щебзавод»
Виробничий підрозділ Коростенське БМЕУ
регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
Коростенське КП Водоканал
ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
ДК «Газ України»
ПАТ«НАК «Нафтогаз України»

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

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

2016 рік
41 252,7
1 723,0
39 529,7
17 795,114
15 009,989
1 990,699

Інші споживачі
Вартість спожитого природного газу,
у тому числі:
Населення
Бюджет
Інші споживачі
Оплата за природний газ – всього,
у тому числі:
- за минулий період
- за поточний період
Рівень оплати за поточний рік
Загальний рівень оплати (з урахуванням заборгованості)
Заборгованість за газ на кінець періоду,
у тому числі:
- заборгованість перед ДК «Газ України»
- заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України»

тис. м куб

794,426
80 169,6

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

58 442,3
15 439,0
6 288,3

тис. грн

72 865,8

тис. грн
тис. грн
%
%

28 906,1
43 959,7
54,8
60,0

тис. грн
тис. грн
тис. грн

48 556,5
0,0
48 556,5

Розрахунки споживачів за спожиту теплову енергію за 2016 рік (з ПДВ)
Показники
Заборгованість за спожиту теплову енергію на початок періоду (з
урахуванням пільг населення)

од. вим.

2016 рік

тис. грн.

Обсяг спожитої теплової енергії та послуг з її транспортування
Вартість спожитої теплової енергії
Оплата за спожиту теплову енергію
Дотації на відшкодування різниці в тарифі, всього, у т.ч.:
за минулі періоди
за рік
Рівень оплати
Загальний рівень оплати (з урахуванням заборгованості)
Заборгованість за спожиту теплову енергію на кінець періоду

%
%

24 487,7
122,033
122 002,0
101 211,8
0,0
0,0
0,0
83,0
80,5

тис. грн

45 277,9

тис. Гкал
тис. грн
тис. грн
тис. грн

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

Всього

Сплачено за
звітний
період

20331,3

92001,8

71242,0

77,4

41091,1

20759,8

1918,5

22347,6

22675,6

101,5

1590,5

-328,0

2237,9

7652,6

7294,2

95,3

2596,3

358,4

24487,7

122002,0

101211,8

83,0

45277,9

20790,2

Заборгованість
на 01.01.2016

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

% сплати
Заборгованість на
за звітний
31.12.2016
період

Приріст
заборгованості за
період,
тис. грн.

Нараховано в
звітному
періоді

Минулі періоди,
тис. грн
4239,9
0,0
4239,9

2016 рік,
тис.грн
37463,1
0,0
37463,1

Баланс використання природного газу та відпуску теплової енергії в розрізі категорій
споживачів у 2016 році (з ПДВ)

№
з/п

Категорія
споживачів

Плановий
обсяг
природного
газу,
тис. м3

Використано природного газу на
виробництво т/е, тис. м3
% обсягу
вартість,
від
обсяг
тис. грн.
загальної
кількості

Відпуск теплової енергії,
тис. Гкал
% обсягу
вартість,
від
обсяг
тис. грн.
загальної
кількості

1
2
3

Населення
Бюджет
Інші (у т.ч. на
госп-потреби
ліцензіата)
Всього

15300
3470 *
305

19075

15009,989
1990,699

70611,64
17048,85

84,3 %
11,2 %

100,550
16,207

77331,19
18622,99

82,4 %
13,3 %

794,426

6931,05

4,5 %

5,276

5714,19

4,3 %

17795,114

94591,54

100 %

122,033

101 668,37

100 %

* В І кварталі 2016 постачання природного газу від НАК « НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
здійснювалось тільки за договорами ТЕ ( для населення ) та БО ( для бюджетних установ та
госпрозрахункових). Тому в договорі БО вказувався загальний об’єм газу для категорій бюджет та
інші.

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:
Прийняти постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (11500, Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Шевченка, 8А, код ЄДРПОУ 31871157, директор – Баранівська Тетяна
Миколаївна) за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії.
2. Зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
усунути порушення:
до 01 жовтня 2017 року:
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва щодо забезпечення
обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії
ліцензіата, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;
підпункту 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі)
теплові мережі ліцензіата та її відпуску з теплових мереж ліцензіата з використанням
відповідних приладів обліку теплової енергії, встановлених на межі балансової належності
(відповідальності) або межі продажу теплової енергії;
підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва в частині забезпечення
обліку енергоносіїв, які використовуються для виробництва теплової енергії;
підпункту 5.1.2 пункту 5.1 Ліцензійних умов з виробництва в частині повірки або
державної метрологічної атестації, приладів обліку теплової енергії, що відпускається з
джерел теплової енергії ліцензіата;
до 01 квітня 2018 року:
підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині наявності
проектної та виконавчої документації на магістральні та місцеві (розподільчі) теплові
мережі, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують
транспортування теплової енергії;
3. Вилучити із структури тарифів на теплову енергію Комунального Підприємства
Теплозабезпечення невикористані грошові кошти (виробничі інвестиції та амортизаційні
відрахування) 2016 року у сумі 1 395,03 тис. грн. (без ПДВ) при найближчому перегляді
тарифів.

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 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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 № 12, 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 № 11, посвідчення на
проведення планової перевірки від 26 січня 2017 року № 9, установлено, що
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (11500,
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 8А, код ЄДРПОУ 31871157,
директор – Баранівська Тетяна Миколаївна) 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
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
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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 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва щодо
забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із
джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів
обліку теплової енергії;
підпункт 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва в частині
забезпечення обліку енергоносіїв, які використовуються для виробництва
теплової енергії;
підпункт 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
наявності проектної та виконавчої документації на магістральні та місцеві
(розподільчі) теплові мережі, що перебувають у власності або користуванні
ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії;
підпункт 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві
(розподільчі) теплові мережі ліцензіата та її відпуску з теплових мереж
ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії,
встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі
продажу теплової енергії;
пункти 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо дотримання вимог
законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та
сфері теплопостачання, а саме:
частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
щодо обов’язку виконання суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг рішень Регулятора, а
саме постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 19 серпня 2016 року № 1444
«Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства
теплозабезпечення (м. Коростень) на 2016 рік»,
статті 191 Закону України «Про теплопостачання» та пунктів 8, 10
Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим
постачальником природного газу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217, у 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,
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подання інформації щодо укладених договорів з оператором
газотранспортної системи про надання послуг з транспортування природного
газу чи оператором газорозподільної системи про надання послуг з розподілу
природного газу до 17 числа місяця, що передує розрахунковому, до НКРЕКП
за встановленими формами,
пункту 6 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними
програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх
витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, у частині щоденного
перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в
установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,
пункту 4.2 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, щодо щорічного, не
пізніше ніж за два місяці до дати початку планованого періоду, подання до
уповноваженого органу заяви щодо схвалення (погодження) інвестиційної
програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу ІІІ цього
Порядку,
пунктів 2.1, 2.10 Правил організації звітності, що подається до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202, у
частині:
необхідності ґрунтування всіх показників звіту на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних,
подання до Комісії обов’язкової звітності в терміни, визначені додатками
1, 2, 3, 7, 8, 10 до цих Правил;
підпункт 5.1.2 пункту 5.1 Ліцензійних умов з виробництва в частині
повірки або державної метрологічної атестації, приладів обліку теплової
енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата;
підпункти 5.2.1 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо повідомлення
органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії протягом десяти робочих днів у
письмовій формі разом з документами або засвідченими в установленому
порядку копіями документів, які підтверджують зазначені зміни;
підпункти 5.2.3 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання в частині надання
органу ліцензування інформації про результати провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності.
Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
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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 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(11500,
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 8А, код ЄДРПОУ 31871157,
директор – Баранівська Тетяна Миколаївна) за порушення:
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва щодо
забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із
джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів
обліку теплової енергії;
підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва в частині
забезпечення обліку енергоносіїв, які використовуються для виробництва
теплової енергії;
підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
наявності проектної та виконавчої документації на магістральні та місцеві
(розподільчі) теплові мережі, що перебувають у власності або користуванні
ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії;
підпункту 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві
(розподільчі) теплові мережі ліцензіата та її відпуску з теплових мереж
ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії,
встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі
продажу теплової енергії;
пунктів 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо дотримання вимог
законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та
сфері теплопостачання, а саме:
частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
щодо обов’язку виконання суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг рішень Регулятора, а
саме постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 19 серпня 2016 року № 1444
«Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства
теплозабезпечення (м. Коростень) на 2016 рік»,
статті 191 Закону України «Про теплопостачання» та пунктів 8, 10
Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим
постачальником природного газу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217, у частині:
перерахування коштів за теплову енергію та/або надання комунальних
послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води
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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,
подання інформації щодо укладених договорів з оператором
газотранспортної системи про надання послуг з транспортування природного
газу чи оператором газорозподільної системи про надання послуг з розподілу
природного газу до 17 числа місяця, що передує розрахунковому, до НКРЕКП
за встановленими формами,
пункту 6 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними
програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх
витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, у частині щоденного
перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в
установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,
пункту 4.2 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, щодо щорічного, не
пізніше ніж за два місяці до дати початку планованого періоду, подання до
уповноваженого органу заяви щодо схвалення (погодження) інвестиційної
програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу ІІІ цього
Порядку,
пунктів 2.1, 2.10 Правил організації звітності, що подається до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202, у
частині:
необхідності ґрунтування всіх показників звіту на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних,
подання до Комісії обов’язкової звітності в терміни, визначені додатками
1, 2, 3, 7, 8, 10 до цих Правил;
підпункту 5.1.2 пункту 5.1 Ліцензійних умов з виробництва в частині
повірки або державної метрологічної атестації, приладів обліку теплової
енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата;
підпунктів 5.2.1 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо повідомлення
органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії протягом десяти робочих днів у
письмовій формі разом з документами або засвідченими в установленому
порядку копіями документів, які підтверджують зазначені зміни;
підпунктів 5.2.3 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання в частині надання
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органу ліцензування інформації про результати провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності.
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
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: усунути порушення:
до 01 жовтня 2017 року:
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва щодо
забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із
джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів
обліку теплової енергії;
підпункту 2.1.7 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
забезпечення обліку надходження теплової енергії в магістральні та місцеві
(розподільчі) теплові мережі ліцензіата та її відпуску з теплових мереж
ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії,
встановлених на межі балансової належності (відповідальності) або межі
продажу теплової енергії;
підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з виробництва в частині
забезпечення обліку енергоносіїв, які використовуються для виробництва
теплової енергії;
підпункту 5.1.2 пункту 5.1 Ліцензійних умов з виробництва в частині
повірки або державної метрологічної атестації, приладів обліку теплової
енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата;
до 01 квітня 2018 року:
підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування в частині
наявності проектної та виконавчої документації на магістральні та місцеві
(розподільчі) теплові мережі, що перебувають у власності або користуванні
ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії.
3. Вилучити зі структури тарифів на теплову енергію КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ невикористані грошові кошти
(виробничі інвестиції з прибутку та амортизаційні відрахування) 2016 року у
сумі 1 395,03 тис. грн (без ПДВ) при найближчому перегляді тарифів.

Голови НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.
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