ПОГОДЖЕНО: ____________
Департамент
ліцензійного контролю
«17» липня 2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ТОВ
«ФІРМА ТЕХНОВА» за порушення Ліцензійних умов з транспортування та
Ліцензійних умов з постачання теплової енергії»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області було проведено планову перевірку
дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА»
Ліцензійних умов з транспортування та постачання теплової енергії, за результатами якої складено
Акт від 17 листопада 2017 року № 210, який разом з поясненнями наданими ліцензіатом від
17.11.2017 № 210 розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет, та встановлено
наступні порушення Ліцензійних умов:
№
п/п
1

Виявлене порушення

Суть порушення

Порушення щодо дотримання вимог законодавства, яким
регулюється діяльність у сфері природних монополій та
сфері теплопостачання, а саме пункти 2.1, 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,
пункт 3.1 Ліцензійних умов
постановою Національної комісії, що здійснює державне
з транспортування та
регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012
постачання
року № 381 щодо:
розроблення, затвердження, подання на погодження
та схвалення інвестиційної програми;
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.

Перевіркою встановлено, що Інвестиційні програми на 2014 та 2015 рік не схвалені
НКРЕКП.
Інвестиційна програма на 2016 рік схвалена постановою НКРЕКП від 28 липня 2016 року
№ 1326 у сумі 11 495,98 тис. грн (без ПДВ), у т. ч. за джерелами фінансування:
- амортизаційні відрахування – 1 663,89 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 2 433,45 тис. грн;
- інші залучені кошти, що не підлягають поверненню (невикористанні кошти
амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій за 2014-2015 роки) – 7 398,64 тис. грн.
ІП схвалена на плановий відпуск теплової енергії в обсязі 519,521 тис. Гкал, у т. ч.:
- населення – 370,478 тис. Гкал;
- бюджетні організації – 58,456 тис. Гкал;
- інші споживачі – 90,587 тис. Гкал;
Фактичний відпуск теплової енергії за звітний період становить – 357,975 тис. Гкал, у т. ч.:
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- населення – 259,913 тис. Гкал;
- бюджетні організації – 46,972 тис. Гкал;
інші споживачі – 51,090 тис. Гкал.
2

Порушення щодо дотримання вимог законодавства,
яким регулюється діяльність у сфері природних монополій
та сфері теплопостачання, а саме абзацу третього статті 14
Закону України «Про природні монополії» в частині
пункт 3.1 Ліцензійних умов обов’язкового виконання рішень національних комісій,
з транспортування та
які регулюють природні монополії, а саме постанови
постачання
Національної
комісії,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 28 липня 2016 року № 1326 «Про схвалення
Інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на
2016 рік».
Інформація про фактично нараховані та фактично отримані
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» передбачені тарифом грошові кошти для фінансування відсутньої
Інвестиційної програми у 2014 році, тис. грн (без ПДВ)
Джерела фінансування
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
Всього по ІП

Фактично нараховано Фактично отримано Перераховано на спец. рахунок
Населення
1525,4
1408,1
440,2
358,3
330,8
Бюджет
162,4
149,9
156,8
508,5
469,4
Інші споживачі
199,5
184,1
215,7
723,7
668,0
Всього за всіма категоріями
1887,3
1742,1
1 590,5
1 468,2
812,7
3 477,8
3 210,3

Відповідно до фактичного обсягу реалізації теплової енергії у 2014 році Товариство
отримало джерел для фінансування Інвестиційної програми – 3 477,8 тис. грн (без ПДВ).
Також перевіркою встановлено, що ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» в 2014 році отримало дотації
на відшкодування різниці в тарифах на загальну суму 53 457,8 тис. грн, у т. ч. витрат по
транспортуванню теплової енергії в сумі 9 304,5 тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань в
дотації (транспортування та постачання теплової енергії) становить 321,8 тис. грн.
Отже, загальна сума джерел для фінансування Інвестиційної програми у 2014 році склала –
3 799,6 тис. грн.
Згідно із Звітом про використання амортизаційних відрахувань, що був наданий ліцензіатом
до НКРЕКП, у 2014 році Товариством здійсненні капітальні інвестиції на загальну суму 570,6
тис. грн (без ПДВ), зокрема виконані роботи із заміни насосного обладнання на суму 248,7 тис.
грн, встановлення вузлів обліку теплової енергії (3 од.) на загальну суму 135,0 тис. грн, запірної
арматури на суму 11,0 тис. грн та приладів обліку електричної енергії (40 од.) на суму 175,9 тис.
грн.
Таким чином Товариством отримані кошти для фінансування ІП 2014 року (враховуючи
відшкодування різниці в тарифах) в сумі 3 229,0 тис грн (без ПДВ).
Інформація про фактично нараховані та фактично отримані ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»
передбачені тарифом грошові кошти для фінансування відсутньої Інвестиційної програми у
2015 році, тис. грн (без ПДВ)
Джерела фінансування

Фактично нараховано Фактично отримано Перераховано на спец. рахунок
населення
амортизаційні відрахування
1 807,2
1 776,1
155,4
інвестиції з прибутку
766,6
753,4

3
Бюджет
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку

149,2
1 052,1

146,6
1 034,1
Інші споживачі
160,0
157,3
1 122,5
1 103,2
Всього за всіма категоріями
2 116,4
2 080,0
2 941,2
2 890,7
5 057,6
4 970,7

амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
Всього по ІП

72,6

77,5

305,5

Відповідно до фактичного обсягу реалізації теплової енергії у 2015 році Товариство
отримало джерел для фінансування Інвестиційної програми 5 057,6 тис. грн (без ПДВ).
Також перевіркою встановлено, що ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» в 2015 році (за квітень 2015
року) отримало дотації на відшкодування різниці в тарифах на загальну суму
3 435,9 тис. грн, у т. ч. числі витрат по транспортуванню теплової енергії в сумі 535,4 тис. грн.
Сума амортизаційних відрахувань в дотації (транспортування та постачання теплової енергії)
становить 15,5 тис. грн.
Таким чином, загальна сума джерел для фінансування Інвестиційної програми у 2015 році
склала – 5 073,1 тис. грн.
Крім того, у 2015 році ліцензіатом здійснено придбання приладів обліку теплової енергії на
загальну суму 223,9 тис. грн та змінено місцезнаходження (фізичне переміщення) ЦТП з адреси:
м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 49, на адресу м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 50, на загальну
суму 346,9 тис. грн.
Отже Товариством отримані кошти для фінансування ІП 2015 року (враховуючи
відшкодування різниці в тарифах) в сумі 4 502,3 тис. грн (без ПДВ).
Інформація про фактично нараховані та фактично отримані ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» кошти
для фінансування Інвестиційної програми на 2016 рік, тис. грн (без ПДВ)
Джерела фінансування
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
Всього по ІП

Фактично нараховано Фактично отримано Перераховано на спец. рахунок
населення
831,7
786,6
2 319,7
348,1
329,2
Бюджет
150,3
142,2
1 513,0
619,2
585,6
Інші споживачі
163,5
154,6
1 423,5
560,5
530,1
Всього за всіма категоріями
1 145,5
1 083,4
1 527,8
1449,9
5 256,2
2 673,3
2 528,3

Аналіз фактичного виконання ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» ІП за 2016 рік
Обсяги виконання заходів
у кількісному вираженні в цілому за ІП
тис. грн. (без ПДВ)
одиниці
відхи- % фінанвідхи%
план
факт
план
факт
лення
сування
лення виконання
3
4
5
6
7
8
9
10
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Обсяг фінансування з початку дії ІП

№
з/п

Найменування заходів ІП
(пооб’єктне)

1
1.
2.

2

Реконструкція існуючої теплової
мережі із застосуванням
попередньо ізольованих
2.1.1 трубопроводів по вул. І-ої
2 643,47
Гвардійської Армії від теплової
камери ТК-14/22 до теплової
камери ТК-14/24
Встановлення приладів обліку
2.2.1
8 852,51
теплової енергії у житлових

0,0

2 643,47

0,0

418

0,0

418

0,0

5 253,46

3 599,05

59,3

362

274

88

75,7

4
будинках
3.
4

5

Всього по ІП
Джерела фінансування:
- амортизаційні відрахування
- виробничі інвестиції з
прибутку
- невикористані кошти
попередніх періодів
Сума фінансування ІП за
фактичними обсягами

ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
11 495,98 5 253,46 6 242,52
45,7
11 495,98 5 253,46 6 242,52
45,7
1 663,89
0
1 663,89
100,0
2 433,45

0

2 433,45

100,0

7 398,64 5 253,46

2 145,18

71,0

10 071,94 5 253,46

4 818,48

52,2

х

х

х

х

Виконання ІП 2016 року з врахуванням фактичних джерел фінансування становить
5 253,46 тис. грн. Згідно з актами виконаних робіт, обсяг виконання ІП у 2016 році становить
6 731,44 тис. грн.
Крім того, у 2017 році Товариством
здійснено погашення зобов’язань (оплата
кредиторської заборгованості) в сумі 1 557,39 тис. грн, та виконано роботи по встановленню
1 засобу обліку та роботи по ізолюванню всіх раніше встановлених засобів обліку теплової
енергії.
Отже, загальна сума невиконання ІП 2016 року, відповідно до фактичного обсягу відпущеної
теплової енергії, становить (10 071,94 – (5253,46 + 1 557,39) = 3 261,09 тис. грн (без ПДВ).
3
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
пункт 3.1 Ліцензійних умов
інвестиційними програмами, використання зазначених
з транспортування та
коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері
постачання
теплопостачання, 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.
Інформація щодо перерахування коштів на спец. рахунок в 2014-2016 роках
Період
2014 рік
2015 рік
2016 рік

Фактично нараховано (від
реалізованого обсягу т/е),
тис. грн
3 477,8
5 057,6
2 673,3

Фактично отримано
(від сплати за т/е),
тис. грн
3 210,3
4 970,7
2 528,3

Перераховано на
спец. рахунок,
тис. грн
812,7
305,5
5 256,2

Відхилення
тис. грн

(%)

-2 397,6
-4 665,2
+2 727,9

-74,7
-93,9
107,9
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Порушення в частині дотримання вимог установлених
Національною комісією, що здійснює державне
підпункти 5.2.2 пунктів
регулювання у сфері комунальних послуг, щодо
5.2 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності, яка не належить
з транспортування та
до сфери природних монополій, якщо така діяльність має
постачання
вплив на ринок, що перебуває у стані природної
монополії.
Перевіркою встановлено, що Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг від 01 листопада 2013 року № 201 (зі змінами)
ліцензіату встановлено вимоги щодо провадження інших, крім ліцензованих видів діяльності.
Товариством у 2014-2016 роках при провадженні інших, крім ліцензованих, видів
діяльності отримано збитковий фінансовий результат (у 2014 році – збиток 4 612,1 тис. грн, у
2015 році збиток 8 351,2 тис. грн, у 2016 році збиток 4 120,7 тис. грн).
Фінансовий результат від провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності
за 2014 рік, тис. грн (без ПДВ)
№
з/п
1

Вид діяльності

Надання послуг з централізованого опалення та

КОД згідно з Витрати
КВЕД
(ДК 009:2010)
7 791,5
35.30

Доходи Прибуток/
збиток
4 733,0

-3 058,5

5

2
3

4
5
6
7
8

постачання гарячої води
Обслуговування на ремонт внутрішньо будинкових
мереж
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг з технічного консультування в цих
сферах (видача технічних умов на приєднання/
від’єднання до/від теплових мереж, реконструкцію
існуючої системи опалення, установлення
автономного джерела живлення, розробка проектної
документації на встановлення вузлів обліку
споживання тепла)
Збір, очищення та постачання води
Оптова торгівля відходами та брухтом
Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
(утримання гуртожитку)
Вирощування
овочів,
баштанних
культур,
коренеплодів, бульбоплодів
Всього

43.22

1 015,7

1 266,7

251,0

74.90

0,0

8,6

8,6

36.00
46.77

2 326,8
1 413,2

2 370,1
2 263,9

43,3
850,7

68.20

9,6

43,5

33,9

55.90

876,1

214,0

-662,1

01.13

5 842,0

3 763,0

-2 079,0

х

19 274,9

14 662,8

-4 612,1

Фінансовий результат від провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності за
2015 рік, тис. грн (без ПДВ)
№
з/п

Вид діяльності

1

Надання послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води
Обслуговування на ремонт внутрішньо будинкових
мереж
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг з технічного консультування в цих
сферах (видача технічних умов на приєднання/
від’єднання до/від теплових мереж, реконструкцію
існуючої системи опалення, установлення
автономного джерела живлення, розробка проектної
документації на встановлення вузлів обліку
споживання тепла)
Збір, очищення та постачання води
Оптова торгівля відходами та брухтом
Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
(утримання гуртожитку)
Вирощування
овочів,
баштанних
культур,
коренеплодів, бульбоплодів
Всього

2
3

4
5
6
7
8

КОД згідно з Витрати
КВЕД
(ДК 009:2010)

Доходи

Прибуток/
збиток

35.30

11 498,6

7 407,9

-4 090,7

43.22

1227,0

1266,7

39,7

74.90

0,0

5,4

5,4

36.00
46.77

2 787,4
742,5

2 744,0
892,1

-43,4
149,6

68.20

8,4

71,9

63,5

55.90

990,3

129,0

-861,3

01.13

8 782,0

5 168,0

-3 614,0

х

26 036,2

17 685,0

-8 351,2

Фінансовий результат від провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності
за 2016 рік, тис. грн (без ПДВ)
№
з/п

Вид діяльності

1.

Надання послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води
Обслуговування на ремонт внутрішньо будинкових
мереж
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг з технічного консультування в цих
сферах (видача технічних умов на приєднання/
від’єднання до/від теплових мереж, реконструкцію
існуючої системи опалення, установлення
автономного джерела живлення, розробка проектної

2.
3.

КОД згідно з Витрати
КВЕД
(ДК 009:2010)

Доходи

Прибуток/
збиток

35.30

14 527,5

13 357,0

-1 170,5

43.22

1 297,8

1 062,3

-235,5

74.90

0,0

4,4

4,4

6

4.
5.
6.
7.
8.

документації на встановлення вузлів обліку
споживання тепла)
Збір, очищення та постачання води
Оптова торгівля відходами та брухтом
Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
(утримання гуртожитку)
Вирощування
овочів,
баштанних
культур,
коренеплодів, бульбоплодів
Всього

36.00
46.77

3 121,6
125,5

2 957,9
239,6

-163,7
114,1

68.20

27,2

90,5

63,3

55.90

581,0

167,2

-413,8

01.13

7 907,0

5 588,0

-2 319,0

х

27 587,6

23 466,9

-4 120,7

5

Порушення щодо дотримання вимог законодавства,
яким регулюється діяльність у сфері природних монополій
та сфері теплопостачання, а саме статті 19 1 Закону
України «Про теплопостачання», пункт 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
пункт 3.1 Ліцензійних умов
Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217,
з постачання
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
зі спеціальним режимом використання, відкриті
теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями
та їх структурними підрозділами в уповноваженому
банку для відповідної категорії споживачів.
Перевіркою встановлено, що для категорій «бюджетні установи» та «інші споживачі»
теплова енергія вироблялась на газу з листопада 2016 року та не всі кошти зараховані на
спеціальний рахунок.
Інформація про надходження коштів на рахунки із спеціальним режимом використання для
проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні
обов’язки за листопад-грудень 2016 року
Показники, тис. грн (без ПДВ)
Всього надходження коштів за теплову енергію, без пільг та субсидій
Надходження коштів на рахунок із спеціальним режимом використання
Відхилення, тис. грн
Відхилення, %

бюджет
23 774,7
14 298,1
-9 476,6
60,1

інші споживачі
14 385,5
8 656,0
-5 729,5
60,2

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (04071, м. Київ, вул. Оболонська,
буд. 38, кв. 36, код ЄДРПОУ 24100060, генеральний директор – Щербина Олексій Юрійович) за
порушення Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової
енергії.
2. При найближчому перегляді тарифів на теплову енергію ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення тарифів на теплову енергію на суму
невикористаних грошових коштів Інвестиційної програми 2016 року в розмірі 3 261,09 тис. грн.
без ПДВ.

Директор Департаменту

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
______________________

Київ

№ ________________

Про накладення штрафу на ТОВ
ФІРМА «ТЕХНОВА» за порушення
Ліцензійних умов з транспортування
та Ліцензійних умов з постачання
теплової енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 17 липня 2018 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 17 листопада 2017 року № 210, 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), постанови НКРЕКП від 19 вересня 2017 року № 1145 «Про
проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у IV кварталі
2017 року», посвідчень на проведення планової виїзної перевірки від 25 вересня
2017 року № 212, від 03 листопада 2017 року № 259 установлено, що
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМА
«ТЕХНОВА» (04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 38, кв. 36,
код ЄДРПОУ 24100060, генеральний директор – Щербина Олексій Юрійович)
порушено 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 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:
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пункт 3.1 Ліцензійні умови з транспортування та Ліцензійних умов з
постачання щодо дотримання вимог законодавства, яким регулюється
діяльність у сфері природних монополій та сфері теплопостачання, а саме:
абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» в
частині обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень
національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 28 липня 2016 року № 1326 «Про схвалення
Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю фірми
«ТехНова» на 2016 рік»,
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, 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 зі спеціальним режимом
використання, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями
та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної
категорії споживачів,
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,
пунктів 2.1, 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:
розроблення, затвердження, подання на погодження та схвалення
інвестиційної програми,
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;
підпункти 5.2.2 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з транспортування та
Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог установлених
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, щодо провадження господарської діяльності, яка не
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належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на
ринок, що перебуває у стані природної монополії.
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 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА»
(04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 38, кв. 36, код ЄДРПОУ 24100060,
генеральний директор – Щербина Олексій Юрійович) за порушення:
пункту 3.1 Ліцензійні умови з транспортування та Ліцензійних умов з
постачання щодо дотримання вимог законодавства, яким регулюється
діяльність у сфері природних монополій та сфері теплопостачання, а саме:
абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» в
частині обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень
національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 28 липня 2016 року № 1326 «Про схвалення
Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю фірми
«ТехНова» на 2016 рік»,
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, 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 зі спеціальним режимом
використання, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями
та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної
категорії споживачів,
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,
пунктів 2.1, 4.2 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
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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:
розроблення, затвердження, подання на погодження та схвалення
інвестиційної програми,
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;
підпунктів 5.2.2 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з транспортування та
Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог установлених
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, щодо провадження господарської діяльності, яка не
належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на
ринок, що перебуває у стані природної монополії.
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. При найближчому перегляді тарифів на теплову енергію ТОВ ФІРМА
«ТЕХНОВА» розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення
тарифів на теплову енергію на суму невикористаних грошових коштів
Інвестиційної програми на 2016 рік у розмірі 3 261,09 тис. грн. без ПДВ.
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