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ПОЯСНЕННЯ
до порушень,виявлених НКРЕКП за результатами проведения планового
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'ектом
господарювання вимог законодавства у сферiтеплопостачання та Лгцензгйних
умов провадження господарсько► дгяльностг з постачання тепловоУ енерггi
1. Щодо виконання ргшень органу лгцензування у строки, встановленг
вгдповгдним ргшенням, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП вiд 22 березня
2017 року № 308 «Про затвердження Лгцензгйних умов провадження
господарськоУ дгяльностг у сферг теплопостачання» у частинг подання до
органу лгцензування документгв та вгдомостей,визначених частиною третьою
стати 15 Закону УкраУни «Про лгцензування видгв господарськоf дгяльностг»,
протягом двох мгсяцгв з дня набрання чинностг цгег постанови.
державне
мгське
пгдприемство «Iвано-Франкгвськтеплокомуненерго»
здгйснювало дгяльнгсть з транспортування тепловое• енерггг• маггстральними та
мгсцевими (розподгльчими) тепловими мережами на пгдставг ЛгцензгУ CepiT АВ
№597453, яка дгяла з 13.06.2012 по 12.06.2017.
В свою чергу, для продовження Лгцензгi пгдприемство заздалеггдь надгслало
заяву з пакетом документгв. Вгдповгдно до Постанови Наигональноi xoмicii, що
здгйснюе державне регулювання у сферг енергетики та комунальних послуг №304
вiд 21.03.2017 пгдприеметву переоформлено лгцензгю на безстрокову.
Оскгльки пакет документгв для продовження Лгцензгiнадавався у березнг 2017
року, документи оформленг у вгдповгдностг до проекту Постанови Нацгональног•
xoмiciT, що здгйснюе державне регулювання у сферг енергетики та комунальних

послуг №308 вiд 22.03.2017 (за рекомендацгею Koмicii), тому пгдприемство
додатково не надсилало вгдомостг про засоби провадження та мгсця провадження
господарськоf дгяльностг з виробництва тепловом енерггiза формами наведеними у
додатках 2 i 3 Лгцензгйних умов.
2. Щодо дотримання вимог законгв УкраУни «Про Нацгональну комгсгю,
що здгйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», «Про теплопостачання», гнших актгв законодавства, якими
регулюеться дгяльнгсть у сферг природних монополгй та у сферг
теплопостачання, а саме статтг 191 Закону УкраТни «Про теплопостачання»
та пункту 8 Порядку № 217, у частинг перерахування коштгв за теплову
енерггю та/або комунальнг послуги з централгзованого 'опалення та
централгзованого постачання гарячоi води вiд ycix категоргй споживачгв
виключно на спецгальнг рахунки, вгдкритг т ялдда • чальними i
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ни «Про теплопостачання»,
3 метою виконання вимог ст. 19-1 Закону Украi
п. 8 Порядку розподглу коштгв, що надходять на поточнг рахунки гз спецгальним
режимом використання для проведення розрахункгв з постачanьником природного
язки (дanг - Порядок), затвердженого
газу, на якого покладено спецгальнг обов'
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украiни № 217 вгд 18.Об.2014р. ДМП «IваноФранкгвськтеплокомуненерго» надавало щомгсячно усгм категоргям споживачгв
розрахунковг документи на оплату наданих пгдприемством послуг з
теплопостачання та постачання гарячог• води (рахунки, рахунки-фактури), якi
мгстили в платгжних реквгзитах пгдлриемства, на якi слгд сплачувати кошти,
виключно рахунки зг спецгальним режимом використання.
язок щодо
Тобто пгдприемство належним чином виконувало свгй обов'
отриманхя коштгв за реалгзовану теплову енерггю виключно на рахунки зг
спецгanьним режимом використання.
язок сплачувати
Пунктом 8 Порядку встановлено саме для споживачгв обов'
вартгсть тепловое• енерггi, комунальних послуг з централгзованого опалення та
постачання гарячоi води шляхом перерахування коштгв виключно на спецгальнг
рахунки. ДМП «Iвано-Франкгвськтеплокомуненерго» створило всг необхгднг умови
для виконання ними цього обов'язку (вгдкрило рахунки зг спецгальним режимом
використання в уповноваженому банку, надало споживачам рахунки на оплату, якi
мгстили гнформацгю про спецрахунки для зарахування коштгв).
В абзацг 2 п. 8 Порядку встановлено, що у разг коли у платгжному дорученнг
(
касовому документг) споживача тепловоi енерггi або комунальних послуг з
централгзованого опanення, централгзованого постачання гарячоi води реквгзити
рахунка одержувача коштгв за теплову енерггю та/або комунальнг послуги з
централгзованого опanення, централгзованого постачання гарячоti води не
вгдповгдають реквгзитам спецгanьного рахунка, вгдкритого теплопостачальною або
теплогенеруючою органгзацгею, банк (пгдприемство поштового зв'язку або орган
Казначейства), що приймае платгжний документ, повертае його без виконання з
надгсланням вгдповгдного повгдомлення споживачевг.
Таким чином, вгдповгдальнгсть за спрямування коштгв за спожиту теплову
енерггю, послуги теплопостачання та гарячого водопостачання на поточнг рахунки
не зг спецгальним режимом використання несуть сложивачг та банки (пгдлриемства
поштового зв'язку, органи Казначейства), що приймають платгжний документ.
в
Вина пгдприемства, як необхгдна ознака складу правопорушення,
аналгзованих правовгдносинах вгдсутня.
З. Щодо дотримання структури витрат зггдно зг статтями, затвердженими
у тарифг на постачання тепловом енерггУ.
ДМП «Iвано-Франкгвськтеплокомуненерго» порушено структуру нитрат у частинг
як недофгнансування статтей нитрат, так i перевитрат фактичних витрат у
поргвняннг з плановими, на пгдставг яких був розрахований у 2012 роцг та
затверджений тариф на постачання тепловом енерггi, скорегованих на фактичний
обсяг.
1) Економгя за статтею витрат «прямг витрати на оплату працг з вг ~рахуваннями
на соцгanьнг заходи» пов'язана з перерозподглом працгвникгв, якi за даними
бухгалтерського облгку вгдображалися в загanьновиробничих витратах, а за
структурою тарифу були вгднесенг до прямих витрат. Цим пояснюються в свою
чергу i перевитрати по стати «прямг витрати на оплату працг з вгдрахуваннями на
соцгальнгзаходи» в загальновиробничих витратах.
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Кргм того, перевитрати по статтг «витрати на оплату працг з вгдрахуваннями на
соцгальнг заходи» пояснюються зростанням прожиткового мгнгмуму для
працездатних oci6 вгдповгдно до Закону Украiни «Про державний бюджет
Украгни», змгнами та доповненнями до Галузевоi угоди мгж Мгнгстерством
реггонального розвитку, будгвництва та житлово-комунального господарства
Украгни, Об'еднанням органгзацгй роботодавцгв «Всеукра?нська конфедерацгя
роботодавцгв житлово-комунальноi галузг Укра?ни» та Центральним комгтетом
працгвникгв
житлово-комунального
господарства,
профспглки
мгсцево?
ни на 2017-2021 роки.
промисловостг, лобутового обслуговування населения Украi
Перевитрати по статтг «Амортизацгйнг вгдрахування» виникли через
збгльшення вартостг основних фондгв внаслгдок проведення ремонтгв, модернгзацгг•
та полгпшення.
Економгя по статгг «гншг витрати» у складг гнших прямих витрат
пояснюеться вгднесенням за даними бухгалтерського oбnixy ПММ, МШП, нитрат
на придбання спецодягу та спецвзутгя, мила та миючих засобгв до стати витрат
«матергапи та гншг матергальнг ресурси» , якг за структурою тарифу вгдображаються
в «гнших витратах».
Перевитрати за статтею витрат «гншг» у складг иадмiнiстративних витрат»
пояснюеться наявнгстю за фактичними даними бухгалтерського облгку статгей
витрат, що не були врахованг в структург дгючого тарифу в 2012 роцг за вгдсутностг
даних витрат в вказаному nepioдi:
Обслуговування еврокредиту;
ПДВ, податок на прибуток (зггдно листа звгрки з ДПI);
Аудиторськг послуги;
Судовг витрати;
Юридичнгпослуги;
Членськг внески.

4. Щодо укладання договоргв зг споживачами на постачання тепловоУ

exeprii.
На пункт 3.2 глави 3 Лгцензгйних умов з постачання № 308 Порушення у
частинг укладання договорiв й споживачами на постачання тепловоУ
енерггУ.
Пгдприемством не укладено 2 договори на примгщення по категорг? «гншг
споживачг» по причинг вгдсутностг власникгв примгщень.
Угоди про постачання тепловом енерггг• юридично оформленг i надгсланг
споживачу цiнними листами, проте не пiдписанi iз сторони споживача (власника
примгщення) по причинг його фактичноiвгдсутностг (примгщення закритг, будьяка дгяльнгсть не здгйснюеться). Нарахування проводиться зггдно сформованих
договоргв, враховуючи чинне законодавство Ухраfни, рахунки формуються та
надсилаються на адресу розмгщення об'
екта теплопостачання. Ведеться oбnix
дебгторсько? заборгованостг по даних об'
ектах. Оформляються документи щодо
примусового укладання угоди. Проблемним е отримати доступ до примгщень та
проведения обстеження системи центрального опалення. Неодноразово
повгдомлявся управитель житлового фонду щодо примусового доступу до
примгщення.

язку забезпечувати облiк реалгзованонспоживачам тепловоУ
5. Щодо обов'
енерггТ лгцензгата з використанням вгдповгдних приладгв облгку тепловоУ

exepriY.
На пункт 3.2 глави 3 Лгцензгйних умов з постачання № 308 Порушення щодо
обов'
язку забезпечувати облгк реалгзовахог• споживачам тепловоУ енерггi
лгцензгата з використанням вгдповгдних приладгв облгку тепловоУ енерггУ, а
саме Лгцензгатом не забезпечено облгком 40 точок по категоргУ «населения», 14
точок по категоргУ «бюджетнг установи, 15 точок по категоргУ «ixшiспоживачг».
Станом ха 01.01.2019 року :
категоргя «населения»
не забезпечено облгком 40 точок по категоргУ «населения»
В 2017роцг зггдно ргшення МВК Iвано-ФранкгвськоУ мгськоУ ради було

пгдключено до мереж ДМП «IФТКЕ» житловг будинки вгд ТОВ «СТЕК» . Tennoai
лгчильники, що були встановленг в будинках являлися власнгстю дано? компангУ.
По закгнченнг опалювального сезону були демонтованг.
В 2018роцг в зв'язку з реконструкцгею котельнг на вул. Хриплинська,11, були
пгдключенг будинки без вузлгв облгку тепловоУ енерггУ, якг теж були на
обслуговуванню ТОВ «СТЕК».
На виконання проекту централгзованого теплопостачання м. IваноФранкгвська №39004 «Реконструкцгя та модернгзацгя системи централгзованого
теплопостачання м. Iвано-Франкгвська» за грантовг кошти ДМП «IФТКЕ»
плануеться встановлення гндивгдуальних теплових пунктгв (IТП) з вузлами облгку
у 158-ми будинках, куди i входять житловг будинки без o6nixy станом на
01.01.2019року. Реалгзацгя проекту платуеться на 2020р. Враховуючи складнгсть
процедури встановлення нового o6nixy зггдно чинного законодавства зокрема
етаттг 3
Закону УкраУни «Про комерцгйний oбnix тепловон енерггУ та
водопостачання» , встановлювати прилади o6nixy на даний час недоцгльно.
категоргя «бюджет»
3 зазначених 14 об'ектгв категоргУ «бюджет» 3 знаходиться в будинках не обладнаних загальнобудинковими лгчильниками. Вгдповгдно до приписгв ДМП
«IФТКЕ» 4 б'екти отримали технгчнг умови на встановлення приладгв o6nixy.
язане з вгдсутнгстю фгнансування
Вгдтермгнування щодо встановлення облгку пов'
o6nixy.
з бюджету. встановлення приладгв
З. категоргя «ixшi»
3 зазначених 15 об'ектгв категоргУ «гншг» 6 об'ектгв знаходиться в будинках нё
обладнаних загальнобудинковими лгчильниками, тому при встановленнгоблгку на
житлових будинках будуть облгкованг i данг примiщення в вгдсотковому
вгдношеннг до опалювальних площ. Три примгщення ТОВ «ЮР-АКВА 0901»
являються об'ектами МАФ (мала архгтектурна форма), мають дуже малу
опалювальну площу ( по 9 м2 ) i встановлення приладгв o6nixy нее доцгльним. На
один гз об'ектгв 19.01.2019 уже встановлено oбnix тепловоУ енерггУ.
ДМП "IФТКЕ» повгдомляло листами споживачгв категоргУ «бюджет» та «гншг»
щодо необхгдностг встановлення облгку обсягу споживання тепловоУ енерггУ, а
також це зазначено в договорг про постачання тепловон енерггУ.
б. Щодо схвалення гнвестицгйноУ програми вгдповгдно до вимог Порядку
ектгв
розроблення, погодження та затвердження гнвестицгйних програм суб'
наказом
господарювання у сферг теплопостачання, затвердженого
Мгнгстерства реггонального розвитку, будгвництва та житлово-комунального

господарства вгд 14 грудня 2012 року № 630, постановою Нацгональнон комгсгУ,
що здгйснюе державне регулювання у сферг комунальних послуг, вгд 14
грудня 2012 року № 381.
На погодження заходгв IП на 2016 ргк, затвердженнг виконавчим комгтетом
Isaxo-Франкгвсько[ мгськоi ради, ргшенням № 201 вiд 17.03.2016 р. були внесенг
проекти, що фгнансувались за кредитнг кошти СБРР, що i стало причиною вгдмови
у схваленнг гнвестицгйноiпрограмм Нацгональною комгсгею, що здгйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг IП на 2016 pix в
установленому порядку.
7. Щодо перерахування коштгв на поточний рахунок зг спецгальним
режимом використання для проведения розрахункгв за гнвестицгйними
програмами в обсязг, передбаченому в установленому тарифг для виконання
гнвестицгйноТ програми, вгдкритий в уповноваженому банку, та використання
Ух виключно для виконання гнвестицгйноУ програми.
Перерахування ДМП «Iвано-Франкгвськтеплокомуненерго» в 2016-2018 роках
в неповному обсязг коштгв на рахунок гз спецгальним режимом використання для
проведения розрахункгв за гнвестицгйними програмами зумовлене наступними
факторами.
1. Дефгцит обггових коштгв пгдприемства, правова обмеженгсть використання
коштгв, що надкодять як оплата за теплову енерггю, послуги з централгзованого
опалення та гарячого водопостачання.
Зокрёма, значна частина коштгв в виглядг сплати з Державного бюджету пгльг
i субсидгй зараховувалась на рахунок пгдприемства, вгдкритий в органг Державног•
ни. Порядок використання цих коштгв, який
казначейськог• служби Украi
регулювався вгдповгдними нормативно-правовими актами, не передбачав
можливостг спрямування пгдприемством частини отриманих коштгв на поточний
рахунок зг спецгальним режимом використання для проведения розрахункгв за
гнвестицгйними програмами.
Структура надходження коштгв на рахунки в органг Держказначейства та на
поточнг рахунки зг спецгальним режимом використання в банках по категорг7
споживача «населення» була наступною:
Рахунки в органг
Держказначейства
(пiльги, субсидiti)

1 °/о

Спецрахунки

°/о

Разом

60,003

137 658 321, 48

58,9

202 266 709, 2

65,7

229 218 493, 22

2016р.

55 058 210, 00

39,9

83 050 394, 42

41,05

78 479 392, 73

34,2

82 600 111,48
2017р.
216
314, 78
119
2018р.
150 739 100, 49

З коштгв, що надходили на поточнг рахунки пгдприемства зг спецгальним
режимом використання по всгх категоргях споживачгв, вгдповгдно до норм Порядку
розподглу коштгв, що надкодять на поточнг рахунки гз спецгальним режимом
використання для проведення розрахункгв з постачальником природного газу, на
язки, затвердженого постановою Кабгнету
якого покладено спецгальнг обов'

ч

ни № 217 вгд 18.06.2014р., пгдприемство отримувало пгсля
Мгнгстргв Украi
механгзму розщеплення коштгв на свгй поточний рахунок 8-9,5% вiд поступлень на
спецрахунки.
Цих коштгв, що залишалися в розпорядженнг пгдприемства не вистачало
навгть на виплату заробгтног• плати та сплату податкових платежгв, якi вгдповгдно
до ч. 4 ст. 24 Закону УкраТни «Про оплату працг», п. 87.9 ст. 87 Податкового
ни, е першочерговими платежами. Господарська дгяльнгсть
кодексу Украi
пгдприемства, через невгдповгднгсть розмгргв тарифу собгвартостг виробленоi
теплоенерггн була збитковою. Так в 2016р. пгдприемство отримало
73 906 тис. грн. збиткгв, в 2017р. - 34 101 тис. грн., а у 2018р. збитки становили
40 272 тис. грн.
2. Унеможливлювало перерахування коштгв на рахунок зг спецгanьним
режимом використання для виконання гнвестицгйних програм накладення арештгв
на поточнг рахунки пгдприемства державними виконавцями.
Так арешти накладanися вгдповгдно до постанов про арешт коштгв боржника
вгд 04.04.2017р. ВП № 53444895, вгд 22.05.2017р. ВП № 51891164, 17.07.2017р. ВП
№ 50057608.
Konii зазначених постанов додаються.
ективно була вгдсутня правова та фгнансова
Отже, в пгдприемства об'
можливгсть здгйснювати в повному обсязг перерахунок коштгв з поточного рахунку
на рахунок зг спецгальним режимом використання для виконання гнвестицгйних
програм в 2016-2018 роках.
8. Щодо надання до органу лгцензування звгтностг, необхгдноУ для
виконання органом лгцензування своих повноважень, в обсягах та у строки,
встановленгорганом лгцензування
Зггдно (Додаток 1) до форми 7-НКРЕКП-гнвестицгУ тепло необхгдно подати
гнформацгю про фактичний обсяг коштгв для виконання гнвестицгйноiпрограми (з
наростаючим пгдсумком), який вираховуеться з фактичного обсягу реалгзацгТ

тепловое• exeprii (або послуг з центрanгзованого опалення та центрanгзованого
постачання гарячоf води) по категоргях (населення, бюджет, peлiriйxi органгзацгi та
гншг епоживачг). У зв'язку з великим об'емом розрахункгв при наданнг звгтностг
щодо фактичноiреалгзацг? тепловом енерггiта плиннгсть кадргв, виникли затримки з
поданням звгту форми 7-НКРЕКП-гнвестицгiтепло
Протермгнування надання звгтностг, а саме форми 10-НКРЕКП- технгчний
паспорт тепло (ргчна) за 2017 pix обумовлено значним обсягом ргзноiгнформацгУ та
фактичною змгною персоналу (плиннгсть кадргв), якi вгдповгдальнг за тг чи гншг
питання, що зазначаються у формг звгтностг.

Директор
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