ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова
Департамент
ліцензійного контролю
«06» квітня 2017 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО –
КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення»
Представниками сектору НКРЕКП у Чернівецькій області, сектору НКРЕКП
у Рівненській області, Департаменту ліцензійного контролю відповідно до
постанови НКРЕКП від 09.02.2017 № 181 за посвідченням від 09.02.2017 № 14 з
20.02.2017 по 13.03.2017 було проведено планову перевірку ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
ЦЕЛЮЛОЗНОКАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (далі – ПАТ «ІЦКК», Товариство) щодо
дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг від 10.08.2012 № 279 (далі – Ліцензійні умови), за
результатами якої складено Акт від 13 березня 2017 року № 15 (розміщено на
сайті НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/AktIzmailskiy_kartonniy_kombinat_13.03.2017-15.pdf) та встановлено наступні порушення
ліцензійних умов:
№
п/п

1/22,
28,
33

Виявлене порушення

Суть порушення

щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема абзацу третього статті 14 Закону України
«Про природні монополії» щодо обов’язкового
виконання суб’єктами природних монополій
рішень
національних комісій регулювання
пункту 2.1 Ліцензійних
природних
монополій,
а
саме
постанови
умов
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від
06.06.2014 № 648 «Про встановлення тарифу на
централізоване
водовідведення
ПАТ
«Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» та
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постанови НКРЕКП від 16.06.2016 № 1141 «Про
встановлення
тарифів
на
централізоване
водопостачання та водовідведення».
Протягом періоду, що перевірявся мало місце відхилення фактичного фінансування
витрат від структури тарифів на централізоване водовідведення.
Узагальнені величини відхилення від структури тарифу за основними статтями витрат
з водовідведення за період 2016 року по ПАТ «ІЦКК»
тис.грн.
Витрати на
Амортиза
Прямі
Період дії
оплату праці
ційні
Інші
матеріальні
%
%
%
%
тарифу
та соціальні
відрахува
витрати
витрати
заходи
ння
01.01.2016 569,45
48
58,9
12
18,77
67
71,29
32
30.09.2016
01.10.2016 116,44
20
45,10
26
6,54
69
20,89
27
31.12.2016
2016
685,89
39
104
16
25,31
67
92,18
31

За 2016 рік фактичні витрати по водовідведенні надлишково профінансовані за
статтями «Прямі матеріальні витрати» - на 685,89 тис. грн або 39 %, витрати на оплату
праці та соціальні заходи» - на 104 тис. грн або 16 %, «Амортвідрахування» - на 25,31 тис.
грн або 67 %, «Інші витрати» - на 92,18 тис. грн або 31 %.
Фактичні обсяги реалізації послуги водовідведення мають відхилення від показника
передбаченого структурами затверджених тарифів.
У 2016 році фактичні обсяги водовідведення склали 2 009,2 тис. м3 при планових
показниках 2 100 тис. м3. Зменшення склало 90,8 тис. м3 або 4,3 %.
щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема пункту 2.1 Порядку розроблення,
погодження та затвердження інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
наказом
Міністерства
регіонального
розвитку,
пункту 2.1 Ліцензійних
2/14
будівництва
та
житлово-комунального
умов
господарства України від 14 грудня 2012 року
№ 630 та постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг від 14 грудня 2012 року
№381,
щодо
розроблення,
затвердження
інвестиційної програми та забезпечення її
погодження і схвалення.
Інвестиційна програма ПАТ «ІЦКК» на 2016 рік не розроблялася, не
погоджувалася та не затверджувалася в установленому порядку. Амортизаційні
відрахування 2016 року склали 61,3 тис. грн лише у загальновиробничих витратах.
щодо дотримання вимог актів законодавства,
зокрема пунктів 3, 6, 7 та абзацу другого пункту 8
4/36,
Порядку зарахування коштів на поточні рахунки
37,
із спеціальним режимом використання для
пункту 2.1 Ліцензійних
38,
проведення розрахунків за інвестиційними
умов
60
програмами, використання зазначених коштів і
здійснення контролю за їх витрачанням у сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
постановою
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Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013
року № 750, у частині відкриття спеціального
рахунку
в
уповноважених
банках,
які
обслуговують такі рахунки, у частині щоденного
перерахування на спеціальний рахунок коштів в
обсязі, передбаченому в установлених тарифах для
виконання інвестиційних програм, у частині
використання коштів із спеціального рахунка
виключно для виконання інвестиційних програм
згідно з графіком на планований та прогнозний
періоди та подання органу ліцензування разом із
звітами про виконання інвестиційних програм
звіту про цільове використання коштів із
спеціального рахунку.
Товариством не відкрито спеціальний рахунок в уповноважених банках, які
обслуговують такі рахунки, для проведення розрахунків за інвестиційними програмами.
ПАТ «ІЦКК» впродовж періоду з 01.01.2016 по 31.12.2016 звіти про цільове
використання коштів зі спеціального рахунку, на який зараховуються кошти для
виконання інвестиційної програми, до НКРЕКП не подавало, так як, відсутня
Інвестиційна програма на 2016 рік.

Довідково.
Загальні дані по ПАТ «ІЦКК» за 2016 рік
Обсяг реалізації послуг ВВ, тис. м3
Нараховано за послуги ВВ, тис. грн (з ПДВ)
Фактичне надходження коштів, тис. грн, всього

2 009,2
3 298,05
2 906,70

Стан розрахунків підприємства за електроенергію за період з 01.01.2016 по 30.09.2016
Заборгованість
на початок
періоду, тис. грн

Нараховано,
тис. грн з
ПДВ

Сплачено,
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати, %

Заборгованість
на кінець
періоду,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованос
ті, %

-51,3

10 262,8

10 313,0

100%

-101,57

-50,23

-98%

Стан розрахунків підприємства за електроенергію за період з 01.10.2016 по 31.12.2016
Заборгованість
на початок
періоду, тис. грн

Нараховано,
тис. грн

Сплачено,
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати, %

Заборгованість
на кінець
періоду,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборговано
сті, %

-101,57

5 358,6

5 290,0

99%

-32,92

68,65

68%

Поточний стан розрахунків підприємства за електроенергію
за період з 01.01.2017 по 31.01.2017р.
Заборгованість
на початок
періоду, тис. грн

Нараховано,
тис. грн з
ПДВ

Сплачено,
тис. грн

Відсоток
поточної
сплати, %

Заборгованість
на кінець
періоду,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
тис. грн

Приріст/
скорочення
заборговано
сті, %

-32,92

1 647,05

1 649,31

100%

-35,18

-2,26

-7%
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Стан розрахунків споживачів за послуги з водовідведення за період з 01.01.2016 по 30.09.2016 р.
Стан
розрахунів
споживачів

Заборгованість
на початок
періоду,
тис. грн

Нараховано,
Отримано,
тис. грн з
тис. грн
ПДВ

Відсоток
поточної
сплати,
%

Заборгованість
на кінець
періоду, тис.
грн

Приріст/
скорочення
заборгованос
ті, тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
%

Населення
Бюджетні
установи
Інші споживачі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,96

2 294,59

2 031,67

89%

490,88

262,92

115%

Разом

227,96

2 294,59

2 031,67

89%

490,88

262,92

115%

Стан розрахунків споживачів за послуги з водовідведення за період з 01.10.2016 по 31.12.2016 р.
Стан
розрахунів
споживачів

Заборгованість
на початок
періоду,
тис. грн

Нараховано,
тис. грн з
ПДВ

Відсоток
Отримано,
поточної
тис. грн
сплати, %

Приріст/
Заборгованість
скорочення
на кінець
заборгованост
періоду, тис. грн
і, тис. грн

Приріст/
скорочення
заборгованості,
%

Населення
Бюджетні
установи
Інші споживачі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,88

1 003,46

875,03

87%

619,32

128,43

26%

Разом

490,88

1 003,46

875,03

87%

619,32

128,43

26%

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю
пропонує:
1.
Накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч ) гривень на
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНОКАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова,
300, код ЄДРПОУ 00278818, голова Правління – Протащук Сергій Сергійович)
за зазначені вище порушення.

Заступник директора Департаменту
ліцензійного контролю – начальник
Управління ліцензійного контролю
в енергетичному комплексі та у сфері
комунальних послуг

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
___________________

Київ

№ _______________

Про накладення штрафу на ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
ЦЕЛЮЛОЗНОКАРТОННИЙ
КОМБІНАТ»
за
порушення
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та
водовідведення
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 06 квітня
2017 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання,
Акта планової перевірки від 13 березня 2017 року № 15, 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,
відповідно до постанови НКРЕКП від 09 лютого 2017 № 181, посвідчення на
проведення планової перевірки від 09 лютого 2017 року № 14, установлено, що
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНОКАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова,
300, код ЄДРПОУ 00278818, АЕ № 287993 – безстрокова, голова Правління –
Протащук Сергій Сергійович) порушило Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення,
затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 279,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за
№ 1468/21780 (далі – Ліцензійні умови), а саме:
пункт 2.1 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог актів законодавства,
якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері
централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:
абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» щодо
обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень
національних комісій регулювання природних монополій, а саме, постанови

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, від 06 червня 2014 року № 648 «Про встановлення тарифу на
централізоване водовідведення ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний
комбінат» та постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня
2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення» (із змінами),
пункту 2.1 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня
2012 року № 381, щодо розроблення, затвердження інвестиційної програми та
забезпечення її погодження і схвалення,
пунктів 3, 6, 7, 8 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 централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
09 жовтня 2013 року № 750, у частині:
відкриття спеціального рахунку в уповноважених банках, які
обслуговують такі рахунки;
щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі,
передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм;
використання коштів зі спеціального рахунка виключно для виконання
інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди;
подання органу ліцензування разом із звітами про виконання
інвестиційних програм звіту про цільове використання коштів із спеціального
рахунку.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії»,
статей 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:
Накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНОКАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова,
300, код ЄДРПОУ 00278818, голова Правління – Протащук Сергій Сергійович)
за порушення:
пункту 2.1 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог актів
законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і
сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» щодо
обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень
національних комісій регулювання природних монополій, а саме, постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, від 06 червня 2014 року № 648 «Про встановлення тарифу на
централізоване водовідведення ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний
комбінат» та постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня
2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення» (із змінами),
пункту 2.1 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня
2012 року № 381, щодо розроблення, затвердження інвестиційної програми та
забезпечення її погодження і схвалення,
пунктів 3, 6, 7, 8 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 централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
09 жовтня 2013 року № 750, у частині:
відкриття спеціального рахунку в уповноважених банках, які
обслуговують такі рахунки;
щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі,
передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм;
використання коштів зі спеціального рахунка виключно для виконання
інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди;
подання органу ліцензування разом із звітами про виконання
інвестиційних програм звіту про цільове використання коштів із спеціального
рахунку.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та
інші санкції»).
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