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Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії»
Відділом НКРЕКП у Харківській області було проведено планову перевірку
дотримання Комунальним підприємством «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов
з постачання теплової енергії, за результатами якої складено Акт від 27 листопада
2017 року № 216 (розміщено на сайті НКРЕКП разом з поясненнями ліцензіата, наданими
листом
від
01
грудня
2017
року
№
05-5359
за
посиланням
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/Akt-Harkivski_teplovi_meregy_27.11.2017_216.pdf)

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 абзацу
третього статті 14 Закону України «Про природні
монополії» щодо обов’язкового виконання рішень
пункти 3.1
національних
комісій
регулювання
природних
Ліцензійних умов
монополій, а саме постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
з транспортування
комунальних послуг від 02.07.2015 №1988 «Про накладення
штрафу на Комунальне підприємство «Харківські теплові
мережі» за порушення Ліцензійних умов з виробництва,
Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії» зі змінами.
В ході перевірки встановлено, що Підприємством порушено терміни виконання постанови
НКРЕКП від 02.07.2015 №1988 «Про накладення штрафу на Комунальне підприємство «Харківські
теплові мережі» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії» зі змінами, а саме
дотримання виконання графіку щодо усунення порушення пп.2.1.5 п.2.1 ЛУ з транспортування в
частині наявності проектної і виконавчої документації на магістральні та місцеві (розподільчі)
теплові мережі і (за наявності) теплові пункти, що перебувають у власності або користуванні
ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії.
Станом на 01.11.2017 відповідно до графіку Підприємством було заплановано до виконання
розроблення проектної та виконавчої документації:
на магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі на 424 204 п. м, виконано на 255 000 п. м,
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у тому числі:
- виконавча документація: при плані – 348 489 п. м, виконано – 231 963 п. м або 66,6%;
- проектна документація: при плані – 75 715 п. м, виконано – 23 037 п. м або 30,4%;
на 44 центральних теплових пунктів, стан виконання склав:
- виконавчої документації – 37 од.;
- проектної документації – 17 од.
Таким чином підприємством не дотримано виконання графіку щодо відновлення
проектної та виконавчої документації на теплові мережі і (за наявності) теплові пункти, що
перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової
енергії, а саме:
не відновлена виконавча документація на 116 526 п. м. та проектна документація на
52 678 п. м теплових мереж;
не відновлена проектна документація на 27 ЦТП та виконавча документація на 7 ЦТП.
Порушення щодо наявності проектної та виконавчої
підпункту 2.1.5 пункту 2.1
документації на магістральні та місцеві (розподільчі)
2
Ліцензійних умов
теплові мережі і (за наявності) теплові пункти, що
з транспортування
перебувають у власності або користуванні ліцензіата
та забезпечують транспортування теплової енергії.
В експлуатації Підприємства знаходиться:
383 км магістральних теплових мереж у двотрубному вимірі;
966 км місцевих (розподільчих) теплових мереж у двотрубному вимірі;
208 одиниць центральних теплових пунктів (ЦТП).
Перевіркою встановлено, що на Підприємстві відсутня документація на магістральні та
місцеві (розподільчі) теплові мережі та ЦТП, а саме:
- проектна документація на 52 678 п. м теплових мереж та 27 ЦТП;
- виконавча документація на 116 526 п. м теплових мереж та 7 ЦТП.
підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Порушення щодо забезпечення обліку надходження
Ліцензійних умов
теплової енергії в індивідуальні теплові пункти
3
з постачання
ліцензіата з використанням відповідних приладів
обліку теплової енергії
Перевіркою встановлено, що у користуванні КП «Харківські теплові мережі» налічується
88 ІТП, з яких 43 ІТП не обладнано приладами обліку теплової енергії, що становить 48,9%.
Порушення щодо дотримання вимог законодавства,
якими регулюється діяльність у сфері природних
монополій та у сфері теплопостачання, зокрема абзацу
третього статті 14 Закону України «Про природні
монополії» щодо обов’язкового виконання рішень
пунктів 3.1
національних
комісій
регулювання
природних
Ліцензійних умов
4
монополій, а саме постанови Національної комісії, що
з виробництва та
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
постачання
комунальних послуг від 29.10.2015 № 2688 «Про
схвалення інвестиційної програми Комунального
підприємства «Харківські теплові мережі» на 2016 рік»
(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від
07.07.2016 № 1237).
Інвестиційна програма на 2016 рік схвалена Постановою НКРЕКП від 29.10.2015 № 2688
«Про схвалення інвестиційної програми Комунального підприємства «Харківські теплові мережі»
на 2016 рік», у сумі 102 798,54 тис. грн, у тому числі за джерелами фінансування:
-

36 429,0 тис. грн – амортизаційні відрахування;
66 369,54 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку.
Постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1237 внесені зміни до постанови НКРЕКП від 29.10.2015

№ 2688

щодо

схвалення

Інвестиційної

програми

КП

«ХТМ»

на

2016

рік

у

сумі

3

149 822,42 тис. грн, у тому числі за джерелами фінансування:
- 36 429,0 тис. грн – амортизаційні відрахування;
- 66 369,54 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку;
- 47 023,88 тис. грн – інші залучені кошти, що не підлягають поверненню (невиконані
роботи ІП на 2014 рік).
ІП схвалена на плановий відпуск теплової енергії в обсязі 6 037,910 тис. Гкал.
Фактичний відпуск теплової енергії за звітний період становить – 5 604,441 тис. Гкал.

Перевіркою встановлено, що відповідно до фактичного відпуску теплової енергії, джерелом
фінансування Інвестиційної програми на 2016 рік є кошти в обсязі 140 498,99 тис. грн без ПДВ.
Інформація про фактичні обсяги фінансування ІП на 2016 рік,
передбачені структурою тарифів КП «ХТМ», тис. грн (без ПДВ)
Передбачено
структурою

Фактичні нарахування
відповідно до
фактичного обсягу
реалізації

Фактично
отримано
(від сплати за
т/е)

Перераховано
на спецрахунок

амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку

36 429,0
66 369,54

25 359,85
48 739,96

х
х

Всього:

102 798,54

33 793,27
59 681,84
93 475,11

Інші залучені кошти, що не
підлягають поверненню
Разом

47 023,88

47 023,88

74 099,81

16 225,80

Джерела фінансування
ІП

140 498,99
149 822,42
У 2016 році Підприємством здійснено фінансування заходів ІП на 2016 рік на загальну
суму 3 891,08 тис. грн без ПДВ по розділу ІП постачання теплової енергії на встановлення вузлів
комерційного обліку теплової енергії в кількості 164 одиниці.
Фінансування заходів по розділах ІП виробництво та транспортування теплової енергії у
2016 році не виконувались.

У 2017 році Підприємство продовжувало виконувати заходи ІП на 2016 рік, а саме було
здійснено фінансування у сумі 15 046,063 тис. грн без ПДВ, у тому числі:
12 546,06 тис. грн – по розділу ІП постачання теплової енергії на встановлення вузлів
комерційного обліку теплової енергії в кількості 399 одиниць;
2 500,00 тис. грн – по розділу транспортування теплової енергії.
Таким чином фактичне фінансування ІП на 2016 рік станом на 01.10.2017 склало
18 937,14 тис. грн без ПДВ, що становить 12,6 % від запланованого обсягу фінансування
(149 822,42 тис. грн) та 13,5% від плану, визначеного виходячи з фактичного обсягу реалізації
теплової енергії за 2016 рік (140 498,99 тис. грн).
Станом на 01.10.2017 року недовиконання ІП на 2016 рік становило 121 561,85 тис. грн
без ПДВ, а саме: 140 498,99 – 18 937,14 = 121 561,84 (тис. грн)
Інформація щодо фінансування заходів ІП на 2016 рік у 2016-2017 роках (без ПДВ)
по розділах постачання та транспортування теплової енергії
Планові
показники ІП

тис. грн

Кількіс
Профіна
ний
нсовано,
показн
тис. грн
ик од.

Середня вартість
одиниці

Фактичне виконання

% від
плану

постачання теплової енергії
102251,67 4052 16 437,14 16,1
транспортування теплової енергії
44112,14
17,27
2500,00
5,7

Освоєно
згідно з
актами
виконаних
робіт,
тис. грн

%
Кількісний кількісно
% від
Планова, Фактична,
показник,
го показ
плану
тис. грн тис. грн
од.
ника від
плану

відхи
лення

13 729,33

13,4

563

13,9

25,23

24,58

-0,65

1702,78

3,9

1,7

9,8

1915,49

1702,781

-212,71
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що КП «Харківські теплові мережі»
листом від 18.01.2018 № 03-249 надало до НКРЕКП інформацію, що станом на 17.01.2018
фактичне фінансування та виконання заходів ІП на 2016 рік відповідно до актів виконаних робіт
склало 21 564,62 тис. грн.
Також Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання службовою
запискою від 01.03 2018 № 14/18.3.2-18 підтвердив обсяг виконання ІП на 2016 рік в сумі
21 564,62 тис. грн відповідно до скорегованого звіту щодо виконання ІП на 2016 рік та наданими
додатковими матеріалами (актами приймання-передачі основних засобів).
Таким чином недофінансування ІП на 2016 рік від нарахувань відповідно до фактичного
обсягу реалізації теплової енергії становить – 118 934,37 тис. грн без ПДВ, а саме:
140 498,99 – 21 564,62 = 118 934,37 (тис. грн без ПДВ)
Порушення щодо дотримання вимог законодавства,
якими регулюється діяльність у сфері природних
монополій та у сфері теплопостачання, зокрема пункту
6 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для проведення
пунктів 3.1
розрахунків
за
інвестиційними
програмами,
Ліцензійних умов
5
використання зазначених коштів і здійснення
з виробництва та
контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання,
постачання
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 09.10.2013 № 750, у частині щоденного
перерахування на спеціальні рахунки коштів в обсязі,
передбаченому в установлених тарифах для виконання
інвестиційних програм.
Перевіркою встановлено, що у 2016 році від сплати за теплову енергію Підприємством
отримано 74 099,81 тис. грн на фінансування інвестиційної програми на 2016 рік, водночас
Підприємством фактично перераховано на спеціальний рахунок 16 225,80 тис. грн.
Таким чином сума коштів, що фактично отримана але не перерахована на рахунок із
спеціальним режимом використання для виконання інвестиційної програми, склала 57 874,01 тис.
грн.
Залишок на рахунку на 01.01.2016 – 0,0 грн.
Крім перерахованих Підприємством у 2016 році коштів від сплати за теплову енергію в
сумі 16 225,80 тис. грн на спеціальний рахунок було здійснено повернення коштів в сумі
1,16 тис. грн від КП «Вода» відповідно до договору № 680203 (переплата за виконані роботи з
установки приладів обліку згідно з п.3.1.2.20 ІП на 2015 рік).
У 2016 році Підприємством було здійснено погашення кредиторської заборгованості
заходів ІП на 2015 рік, які були виконані та введені в експлуатацію у 2015-2016 роках на суму
9 998, 63 тис. грн без ПДВ.
Сума коштів, яка надійшла на рахунок у 2016 році в обсязі 16 226,96 тис. грн була використана:
- фінансування Інвестиційної програми 2016 року (з ПДВ) – 4 669,30 тис. грн за договорами із
суб’єктами господарювання, які є платниками ПДВ;
- фінансування Інвестиційної програми 2015 року (з ПДВ) – 11 557,66 тис. грн, з них:
за договорами із суб’єктами господарювання, які є платниками ПДВ на суму 9 354,19 тис. грн;
за договорами із суб’єктами господарювання, які не є платниками ПДВ на суму 2 203,47 тис. грн.
Залишок на 31.12.2016 – 0,0 грн.
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підпункти 5.2.2
пунктів 5.2
Ліцензійних умов
з виробництва,

Порушення в частині дотримання вимог, установлених
Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, щодо
впровадження господарської діяльності, яка не

5

транспортування
та постачання

належить до сфери природних монополій, якщо така
діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані
природної монополії.

Фінансовий результат від провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності
за 2016 рік (без ПДВ)
2016 рік
№
п/п
1.
2.
3
4
5

6

7
8

9

10
11
12
13

14

15

16

17

Вид діяльності
Надання послуг з централізованого опалення та постачання
гарячої пари
Технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових
мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування
промислового призначення (технічне обслуговування
холодноводних насосних установок)
Розподілення електроенергії (послуги зі спільного
використання технологічних електричних мереж)
Забір, очищення та постачання води (очищення води, перекачка
технічної води та стоків, надання послуг з підкачки води
насосними станціями)
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 встановлення приладів
обліку, на прокладку мереж; погодження проектної
документації; надання послуг розрахунку теплового
навантаження; виконання інших проектних та ремонтних робіт )
Ремонт та технічне обслуговування електронного й оптичного
устаткування (ремонт, повірка, налагодження засобів обліку)
Вантажний автомобільний транспорт (надання послуг
автотранспортних засобів та спецтехніки)
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування (підключення/відключення до/від систем
опалення та гарячого водопостачання, послуги з підключення
об’єктів нового будівництва до тепломереж)
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку (діяльність з
обслуговування телекомунікаційного та іншого обладнання
операторів мобільного зв’язку)
Постачання інших готових страв (надання послуг з
харчування робітників)
Інша діяльність у сфері охорони здоров’я (утримання
медпункту)
Оптова торгівля відходами та брухтом (оптова реалізація
відходів чорних та кольорових металів, інших матеріалів,
отриманих від ліквідації основних засобів, реалізація неліквідів,
залишків запасів, необоротних активів та інших матеріальних
цінностей)
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (реалізація
товарно-матеріальних цінностей)
Будівництво трубопроводів (виконання будівельно-монтажних
робіт, реконструкція та модернізація, капітальний та поточний
ремонт магістральних та міських трубопроводів, будівель та
споруд систем теплопостачання (котелень, насосних станцій
тощо), інших суб’єктів господарювання на підставі заявок та
укладених договорів
Інша професійна, наукова та технічна діяльність (діяльність по

Доходи,
тис. грн

Витрати,
тис. грн

Прибуток
(збиток),
тис. грн

142 977,5

157 661,3

-14 683,8

46 167,8

44 873,4

1 294,4

8 247,4

5 785,5

2 461,9

787,6

843,6

-56,0

599,7

476,2

123,5

563,6

419,0

144,6

82,0

80,8

1,2

48,6

27,4

21,2

152,0

103,3

48,7

1 162,1

767,5

394,6

862,1

796,7

65,4

553,0

1981,1

-1 428,1

0

168,6

-168,6

1 777,0

1 413,6

363,4

6,3

4,1

2,2

1 205,2

1 099,0

106,2

152,6

45,7

106,9

6
скороченню викидів парникових газів за рахунок модернізації
системи теплопостачання, продаж одиниць скорочення викидів
тощо)
Технічні випробування та дослідження (надання послуг
лабораторії металів та зварки, випробування експлуатаційних
18
характеристик механізмів, дослідження та виміри параметрів,
контроль металу та зварних зєднань обладнання, тощо)
Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин
19
конструкцій (виготовлення металоконструкцій, баків, котлів,
резервуарів та іншої металопродукції)
Комплексне обслуговування об’єктів (надання послуг з
20
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій)
Всього:

177,5

171,7

5,8

0,6

0,4

0,2

15,7

14,0

1,7

205 538,2

216 732,9

-11 194,6

За результатами здійснення господарської діяльності з інших, крім ліцензованих, видів
діяльності КП «Харківські теплові мережі» за 2016 рік отримано збиток у сумі 11 194,6 тис. грн,
зокрема:
- надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води – 14 683,8 тис. грн;
- розподілення електроенергії (послуги зі спільного використання технологічних електричних
мереж) – 56,0 тис. грн;
- постачання інших готових страв – 1 428,1 тис. грн.
- інша діяльність у сфері охорони здоров’я (утримання медпункту) – 168,6 тис грн,
Перевіркою встановлено, що загальний збитковий результат від провадження інших, крім
ліцензованих видів діяльності, відбувся за рахунок збитковості діяльності з надання послуг з
централізованого опалення та постачання гарячої води.
Збитковість інших окремих видів діяльності, крім ліцензованих, покривається за рахунок
прибуткових видів діяльності та не має впливу на ринок, що перебуває у стані природної
монополії.
Аналіз використання тарифних коштів
Порівняльний аналіз відповідності фактичних витрат та прибутку на теплову енергію структурі
затвердженого тарифу на теплову енергію за 2016 рік
№
з/п

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.2

Показники

Теплова енергія для всіх категорій споживачів
Структура
середньозважених
тарифів на теплову
Відхилення фактичного розподілу
Фактичні витрати
енергію до
до структури тарифу
фактичних обсягів
реалізації
тис. грн за
грн /
тис. грн за
грн /
тис. грн за
грн
%
рік
Гкал
рік
Гкал
рік
/Гкал
відхилення
2
3
4
5
6
7
8
9
Виробнича собівартість, у т. ч.: 4 455 171,48 795,30 4 710 466,50 840,64 255 295,02
45,34
5,73
прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 4 061 420,32 725,01 4 331 606,40 773,03 270 186,08
48,02
6,65
витрати на паливо
2 005 517,05 358,01 2 207 330,40 393,93 201 813,35
35,92
10,06
витрати на електроенергію
189 427,39
33,81
220 176,10 39,29
30 748,71
5,48
16,25
собівартість теплової енергії
853 503,55 152,36
719 559,70 128,41 -133 943,85
-23,95
-15,69
власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ
витрати на покупну теплову
969 416,96 173,05 1 127 438,10 201,21 158 021,14
28,16
16,50
енергію
транспортування теплової
енергії тепловими мережами
інших підприємств
вода для технологічних потреб
41 746,40
7,45
53 284,60
9,51
11 538,20
2,06
27,64
та водовідведення
матеріали, запасні частини та
1 849,14
0,33
3 817,50
0,68
1 968,36
0,35
106,45
інші матеріальні ресурси
прямі витрати на оплату праці
220 139,66
39,29 208 749,70
37,26
-11 389,96
-2,03
-5,17
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1.3.2

інші прямі витрати, у т. ч.:
відрахування на соціальні
заходи
амортизаційні відрахування

1.3.3

інші прямі витрати

1.3
1.3.1

139 793,60
64 701,36

24,95
11,55

123 032,70
45 452,90

21,95
8,10

33 232,92

5,93

39 158,50

6,98

41 862,45

7,47

38 421,30

6,86

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.:
33 882,92
1.4.1 витрати на оплату праці
22 618,09
1.4.2 відрахування на соціальні
6 668,47
заходи
1.4.3 інші витрати
4 594,89
2
Адміністративні витрати, у т. ч.:
18 928,70
2.1 витрати на оплату праці
8 973,47
2.2 відрахування на соціальні
2 640,29
заходи
2.3 інші витрати
7 358,19
3
Витрати на збут
4
Інші операційні витрати
5
Фінансові витрати
6
Повна собівартість
4 474 153,25
7
Розрахунковий прибуток, у т. ч.:
72 813,61

6,05
4,04
1,19

47 077,70
29 721,60
6 448,80

8,41
5,31
1,15

0,82
3,38
1,60
0,47

10 907,30
22 564,50
11 603,30
2 543,80

7.1
7.2
7.3
7.4
8
9

10
11
12
11

податок на прибуток
резервний фонд (капітал) та
дивіденди
на розвиток виробництва
(виробничі інвестиції)
інше використання прибутку
(прибуток у тарифах НКРЕ)
Вартість теплової енергії
за відповідними тарифами
Вилучення невикористаних
коштів Інвестиційної програми
2015 року
Тарифи на теплову енергію,
грн/Гкал
Дохід від відпущеної продукції
за діючими тарифами
Обсяг реалізації теплової енергії
власним споживачам, Гкал
Рівень рентабельності, %

1,31
798,69
13,00

-16 760,90
-19 248,46

-3,00
-3,45

-11,99
-29,75

5 925,58

1,05

17,83

-3 441,15

-0,61

-8,22

13 194,78
7 103,51
-219,67

2,36
1,27
-0,04

38,94
31,41
-3,29

1,95
4,01
2,07
0,45

6 312,41
3 635,80
2 629,83
-96,49

1,13
0,63
0,47
-0,02

137,38
19,21
29,31
-3,65

8 417,40
1,50
2 681,40
0,47
4 735 712,40 845,13
50 589,90
9,03

1 059,21
2 681,40
261 559,15
-22 223,71

0,19
0,47
46,14
-3,97

14,39
5,85
-30,52

13 131,77
-

2,34
-

-

-

-13 131,77
-

-2,34
-

-100,00
-

59 681,84

10,65

50 589,90

9,03

-9 091,94

-1,62

-15,23

-

-

-

-

-

-

-

4 546 966,86

811,69

4 786 302,30 854,16

239 335,44

42,47

5,26

-10 634,10

-1,90

10 634,10

1,90

-100,00

-

809,80

-

854,16

44,36

3 476 260,72 620,37
5 603 396,00

5 603 396,00

-

-

1,63

Затвердженою НКРЕКП структурою тарифів передбачались планові обсяги реалізації
теплової енергії в обсязі 6 036,776 тис. Гкал, фактичний обсяг реалізації теплової енергії за 2016
рік склав – 5 603,396 тис. Гкал, відхилення – 433,38 тис. Гкал (7,18 %)
Порівняльний аналіз показав, що фактичні витрати підприємства не відповідають
структурі затверджених тарифів на теплову енергію.
Фактична повна собівартість теплової енергії у 2016 році склала 4 735 712,40 тис. грн при
затвердженій структурами тарифів, скорегованими на фактичний обсяг реалізації 4 474 153,25
тис. грн. Відхилення становить – 261 559,15 тис. грн (5,85 %).
При цьому збільшення витрат склало 261 559,15 тис. грн, що становить 5,85 %, зокрема:
по статті витрат «витрати на паливо»: планові витрати – 2 005 517,05 тис. грн, фактичні
витрати – 2 207 330,40 тис. грн, збільшення фактичних витрат на 201 813,3 тис. грн (10,06 %)
по статті «витрати на електроенергію»: фактичні витрати склали 220 176,10 тис. грн при
затверджених в структурі діючих тарифів 189 427,39 тис. грн, перевищення фактичних витрат
складає 30 748,71 тис. грн (16,25 %);
по статті «витрати на покупну теплову енергію»: планові витрати в структурі діючих
тарифів – 969 416,96 тис. грн, фактичні витрати склали 1 127 438,10 тис. грн, перевищення
фактичних витрат на 158 021,14 тис. грн (16,3 %);
по статті «вода для технологічних потреб та водовідведення»: фактичні витрати склали
53 284,60 тис. грн при затверджених в структурі діючих тарифів 41 746,40 тис. грн, перевищення
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фактичних витрат складає 11 538,20 тис. грн (27,64 %);
Зменшення фактичних витрат по відношенню до планових в структурі діючих тарифів
склало зокрема:
по статті «собівартість теплової енергії власної ТЕЦ»: фактичні витрати – 719 559,70 тис.
грн при затверджених в структурі діючих тарифів 853 503,55 тис. грн, зменшення фактичних
витрат склало 133 943,85 тис. грн (15,69 %);
по статті «прямі витрати на оплату праці»: фактичні витрати – 208 749,70 тис. грн;
планові – 220 139,66 тис. грн, зменшення фактичних витрат склало 11 389,96 тис. грн (5,17 %);
В ході проведеного постатейного аналізу витрат на теплову енергію з урахуванням
фактичного обсягу реалізації теплової енергії та перевитрат по покупній тепловій енергії
встановлено економію у 2016 році в сумі 585,10 тис. грн (без ПДВ), а саме:
Розрахунок економії
Статті витрат
Собівартість теплової енергії власної ТЕЦ
Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи
Інші прямі витрати
Всього по статтям
Витрати на покупну теплову енергію
Загальна економія

тис. грн (без ПДВ)
Економія
133 943,85
21 221,24
3 441,15
158 606,24
-158 021,14
585,10

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (61037, м. Харків, вул. Мефодіївська, 11,
код ЄДРПОУ 31557119, генеральний директор – Андрєєв Сергій Юрійович) за порушення
Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії.
2. При найближчому перегляді тарифів на теплову енергію КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» розглянути питання щодо коригування у
сторону зменшення тарифів на теплову енергію на суму невикористаних грошових коштів
Інвестиційної програми на 2016 рік (виробничі інвестиції з прибутку, амортизаційні відрахування
та інші залучені кошти, що не підлягають поверненню) в розмірі 118 934,37 тис. грн без ПДВ та
економії грошових коштів за статтями витрат тарифу в сумі 585,10 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 КП
«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 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 27 листопада 2017 року № 216, 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», посвідчення на проведення планової виїзної перевірки від
09 жовтня 2017 року № 232, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (61037, м. Харків,
вул. Мефодіївська, буд. 11, код ЄДРПОУ 31557119, генеральний директор –
Андрєєв Сергій Юрійович) 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
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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 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання в частині
забезпечення обліку надходження теплової енергії в індивідуальні теплові
пункти ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової
енергії;
підпункт 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо
наявності проектної та виконавчої документації на магістральні та місцеві
(розподільчі) теплові мережі і (за наявності) теплові пункти, що перебувають у
власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування
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:
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
сферах енергетики та комунальних послуг від 02 липня 2015 року №1988 «Про
накладення штрафу на Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії»,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 29 жовтня 2015 року № 2688
«Про схвалення інвестиційної програми Комунального підприємства
«Харківські теплові мережі» на 2016 рік»,
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 спеціальні рахунки коштів в обсязі, передбаченому в
установлених тарифах для виконання інвестиційних програм;
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.
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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:
1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
(61037, м. Харків, вул. Мефодіївська, буд. 11, код ЄДРПОУ 31557119,
генеральний директор – Андрєєв Сергій Юрійович) за порушення:
підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Ліцензійних умов з постачання в частині
забезпечення обліку надходження теплової енергії в індивідуальні теплові
пункти ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової
енергії;
підпункту 2.1.5 пункту 2.1 Ліцензійних умов з транспортування щодо
наявності проектної та виконавчої документації на магістральні та місцеві
(розподільчі) теплові мережі і (за наявності) теплові пункти, що перебувають у
власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування
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:
абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» щодо
обов’язкового виконання рішень національних комісій регулювання природних
монополій, а саме:
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 02 липня 2015 року №1988 «Про
накладення штрафу на Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії»,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 29 жовтня 2015 року № 2688
«Про схвалення інвестиційної програми Комунального підприємства
«Харківські теплові мережі» на 2016 рік»,
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 спеціальні рахунки коштів в обсязі, передбаченому в
установлених тарифах для виконання інвестиційних програм;
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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.
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
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення тарифів на
теплову енергію на суму невикористаних грошових коштів Інвестиційної
програми на 2016 рік (виробничі інвестиції з прибутку, амортизаційні
відрахування та інші залучені кошти, що не підлягають поверненню) в розмірі
118 934,37 тис. грн без ПДВ та економії коштів за статтями витрат тарифу в
сумі 585,10 тис. грн без ПДВ.
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