ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________

Департамент
ліцензійного контролю
«17» липня 2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на КПТМ
«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за
порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії»
Сектором НКРЕКП у Черкаській області було проведено планову
перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та
Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, за результатами якої складено
Акт від 02 жовтня 2017 року № 167, який разом із поясненнями ліцензіата,
надісланими листом від 06.10.2017 № 07/1569, розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:
№
п/п

Виявлене
порушення

Суть порушення

Порушення в частині обов’язку ліцензіата утримувати
підпункт 5.3.1
теплові мережі, обладнання та устаткування відповідно до
пункту 5.3
Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж,
1
Ліцензійних умов затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
з
України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у
транспортування Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за №
197/13464.
Перевіркою встановлено, що на оперативних схемах теплових мереж м. Черкаси відсутні
позначки газонебезпечних камер та ділянок трас, що є порушенням підпунктів 6.3.12
та.6.3.71 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж. (Порушення усунуто у
ході перевірки.)
Порушення в частині забезпечення обліку надходження
підпункт 2.1.7
теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі)
пункту 2.1
теплові мережі з використанням відповідних приладів обліку
2
Ліцензійних умов
теплової енергії, встановлених на межі балансової
з
належності (відповідальності) або межі продажу теплової
транспортування
енергії
Відсутній 1 прилад обліку теплової енергії, на межі надходження теплової енергії з
теплових
мереж
ПАТ
«Черкаське
хімволокно»
в
мережі
КПТМ
«Черкаситеплокомуненерго».
Кількість
приладів
обліку, які

Кількість
встановлю-них
приладів

Рівень
оснащення
приладами

Транспортування теплової
енергії за 2016 р., тис. Гкал

Питома вага
транспортування
теплової енергії, %

2

мають бути
встановлені

обліку

8

7

обліку (%)

87,5

за
приладами
обліку
109,054

без приладів
обліку
0,147

за
приладами
обліку
99,87

без приладів
обліку
0,13

Порушення в частині надавати органу ліцензування
інформацію про результати провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності

підпунктів 5.2.3
пунктів 5.2
Ліцензійних умов
3
з виробництва,
транспортування
та постачання
Перевіркою встановлено, що ліцензіат не подавав інформацію про результати виконання
вимог при провадження інших, крім ліцензованих видів діяльності до НКРЕКП за І – ІІ
квартали 2016 року у встановленому законодавством порядку.
підпунктів 5.2.2 Порушення в частині дотримання вимог, установлених
пунктів 5.2
Національною комісією, що здійснює державне регулювання
Ліцензійних умов у сфері
комунальних послуг,
щодо провадження
4
з виробництва, господарської діяльності, яка не належить до сфери
транспортування природних монополій, якщо така діяльність має вплив на
та постачання
ринок, що перебуває у стані природної монополії
Фінансовий результат від провадження КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» інших,
крім ліцензованих, видів діяльності за 2016 рік
№
з/п
1
2

3

4

5

6
7

8

Дохід, грн

Витрати,
тис. грн

235 093,0

235 940,0

Прибуток
/ збиток,
тис. грн
-847,0

599,6

571,0

28,6

17,4

2,0

15,4

Ремонт і технічне обслуговування машин і
устаткування промислового призначення (ремонт
та обслуговування насосного обладнання)
Оптова торгівля відходами та брухтом (реалізація
відходів, інших матеріалів, отриманих від
ліквідації основних засобів та інших подібних
матеріальних цінностей)
Вантажний автомобільний транспорт (надання
послуг автотранспортних засобів та спецтехніки)
Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
Надання інших допоміжних комерційних послуг
(надання послуг з сервісного обслуговування і
підготовки до повірки засобів вимірювальної
техніки та засобів обліку тепла і води)

3 538,5

3 446,5

92,0

20,4

4,4

16,0

12,6

4,7

7,9

472,6

5,5

467,1

61,9

19,2

42,7

Загалом (за всіма видами діяльності):

239 816,0

239 993,3

Вид діяльності

Надання послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води
Господарська діяльність, пов'язана зі створенням
об'єктів архітектури
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах (видача технічних
умов на підключення (відключення) до (від)
систем опалення та гарячого водопостачання, на
розроблення та погодження проекту на
теплопостачання об'єктів архітектури)

-177,3

Ліцензіатом порушено вимоги встановлені розпорядженням від 04.10.2013 № 140 «Про
встановлення вимог КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР» щодо провадження інших,
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крім ліцензованих видів діяльності» лише в разі беззбитковості кожного з них.
Збитковим видом діяльності є лише надання послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води збиток становить 847,0 тис. грн.
Порушення 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,
пунктів 3.1
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18
Ліцензійних умов
5
червня 2014 року № 217 (зі змінами), у частині перерахування
з виробництва та
коштів за теплову енергію та/або надання комунальних
постачання
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 не всі кошти за теплову енергію надходили на рахунки зі
спеціальним режимом використання.
Показники, тис. грн.

Населення

Всього надходження
коштів за теплову
енергію, без пільг та
субсидій
Надходження коштів на
рахунки із спеціальним
режимом використання
Відхилення, тис. грн.
Відхилення, %

Бюджет

Інші
споживачі

Релігійні
організації

Всього

161 951,2

86 759,0

23 917,9

110,4

272 738,6

153 633,0

86 759,0

20 425,4

110,4

260 927,8

-8 318,2
-5,1%

0,0
0,0%

-3 492,6
-14,6%

0,0
0,0%

-11 810,8
-4,3%

Слід зазначити, що з 8 квітня по грудень 2016 року НКРЕКП затверджувала для КПТМ
«Черкаситеплокомуненерго» норматив перерахування коштів на рахунок постачальника
природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки на рівні 0 %.

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ
«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (18000,
м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62, код ЄДРПОУ 02082522, директор – Карась
Павло Миколайович) за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії.

Директор Департаменту

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
______________________

Київ

№ ________________

Про накладення штрафу на КПТМ
«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
за порушення Ліцензійних умов
з виробництва, 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 02 жовтня 2017 року № 167, 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 15 червня 2017 року № 785 «Про проведення
планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, у IIІ кварталі 2017 року»,
посвідчення на проведення планової виїзної перевірки від 15 серпня 2017 року
№ 181, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62, код ЄДРПОУ 02082522,
директор – Карась Павло Миколайович) 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
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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:
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 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 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, 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;
підпункти 5.2.2 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, 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;
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 інформацію про результати провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності;
підпункт 5.3.1 пункту 5.3 Ліцензійних умов з транспортування в частині
обов’язку ліцензіата утримувати теплові мережі, обладнання та устаткування
відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж,
затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від
14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
05 березня 2007 року за № 197/13464.
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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:
Накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОВИХ
МЕРЕЖ
«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (18000,
м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62, код ЄДРПОУ 02082522, директор –
Карась Павло Миколайович) за порушення:
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 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 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, 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;
підпунктів 5.2.2 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, 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;
підпунктів 5.2.3 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання в частині надання
органу ліцензування інформацію про результати провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності;
підпункту 5.3.1 пункту 5.3 Ліцензійних умов з транспортування в частині
обов’язку ліцензіата утримувати теплові мережі, обладнання та устаткування
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відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж,
затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від
14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
05 березня 2007 року за № 197/13464.
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»).

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

М.П.
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