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Нацгональна комгсгя, що здгйснюе
державне регулювання у сферг
енергетики та комунальних послуг
нлцЮнмьнлкомiая
дiйснюё
ни
Ук1~аi
ДЕРЖЕ8НЕЕЕ1УЛЮвдННяУсфЕ
СФЕРАХЕНЕРГЕ'ГИКИ
ТА КОмУнfЛЬНИК ПогЛУ (; j!(РЕЮ3)

Зауваження

о 7 жом 2019

езу ]ьтатаtiни~провед ння
до АКТУ (вiд 30.09.2019 року №341), складеного
планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'ектом
РМА "ТЕХНОВА" вимог законодавства у сферг
господарювання ТОВ ФI
теплопостачання та лгцензгйних умов з транспортування тепловом енерггТ
маггстральними i мгсцевими (розподгльчими) тепловими мережами
за 2017 та 2018 роки.
ектом
За результатами лроведення планового заходу державного натляду (контролю)щодо дотримання суб'
лгцензгйних
умов
транспортування
темовоi
законодавства
у
сферг
теплопостачання
та
з
господарювання вимог
енергг( ТОВ ФIРМА "ТЕХНОВА" надаемо наступнг пояснения та зауваження до акту вы 30.09.20 19 року №34]

1. Порушення
-Пункт 3.8

Постанова
I-IIСРЕКП
вiд
22.03.2017

№ 308

пгдпункт 9 пункту Порушення щодо дотримання лгцензгатом структуры
витрат зггдно зг етатгями,затвердженими у тарифг на
3.2 глави 3
тепловоi exepriY
транспортування
„хеtiчгв
Лгцензгйних умов
Фактичнг витрати та доходи лгцензгата вiд господарсрКд ._
з транепортування

№ 308

дгяльностг з транспортування тепловоi eнeprii ,не
вгдповгдають структург затверджених тарифгв на
теплого(
енерггi
транспортування
(
стор.10-21акзу)

В 2017 роцг перевищення фактичного ргвня витрат вы встановленого тарифом пояснюеться, тим, що тариф
гндексувався у 2015 роцг в частинг витрат на "покупку електроенерггю" та витрат на "заробгтну плату з
нарахуваннямыг'. Iнwi ж складовг витрат тарифу, а саме цени на матергали, послуги пгдприемств, податки та
язковг матежг були включенг на ргвнг витрат 2012 року. Ставки податкгв та платежгв за пергод 2012-20]7рр
обов'
зросли н середньому в 2,5 рази, кргм того,частина умовно-постгйних нитрат не зanежать вiд обсягу реanгзацгТ теплово
енерггi.

Перевищення фактичних витрат 2018 року проти скоригованого плану пояснюеться тим; що обсяг витрат,
включених в тариф не зanежить вiд обсягу peaniзauiy кргм того на зростання витрат вплинув гндекс гнфляцгУ, який
склав за пергод 2016 року (базовий ргк формування тарифу ) до грудня 2018 року - 27,0%.

Кргм вищевказаного, вважаемо за необхгдне пояснити, що перевищення фактичних витрат оплати працгпов'язано з приведенням середньомгсячноiзаробгтноiплати працгвникгв такого виду дгяльностг, як транспортування

темовоТ енергiТ до показникгв ргвня середньомгсячноi заробiтноТ плати по промисловостг 9ернгггвськоti областг та
виконанням умов Колдоговору пгдприемства. Леревищення по нараховангй амортизацгiосновных засобгв спричинене
тим, що зггдно гз Порядком формування тарифгв на теплову енерггю, й виробництво, транспортування та постачання,
послуги з центрanгзованого опanення i постачання гарячоТ води, затвердженим лостановою НКРЕКП вы 24 березня

2016 року №377, до структури тарифгв включена амортизацгя розрахована за податковим облгком, а в формг 8-

НКРЕКП-тепло (квартальна) фактичнг амортизаигйнг вгдрахування вгдображаються за бухгanтерським облгком. Така
ргзниця нарахованог амортизацгн за ргзними облгками пояснюеться тим, що до 2013 року амортизацгя на орендоване
майно (оренда цглгсного майнового комплексу) за податковим облгком не нараховувалася, а по бухгалтерському — так.

язку з переоцгнкою Iх вартостг, що
Кргм цього у бухгалтерському облгку амортизацгя основных засобгв зросла у зв'
була проведена Фондом комунального майна у 2016 роцг.

Перевищення адмгнгстративних витрат та гнших виробничих витрат лояснюються тим, що адмгнгстративнг
витрати у структург тарифгв на транспортування тепловом exeprii, якi дiяли на протязг 2018 року, вгдсутнг (100°/о таких
й струхтург мгстили тарифи на виробництво електричноТ та виробництво теплово енерггi
витрат з цього пергоду у своi

на теплоелектроцентралг). Поява адмгнгстративних витрат у фактичнгй структург собгвартостг транспортування
тепловоiенерггIповязано гз наказом про облгкову полгтику на пгдприемствг, зггдно з яким, адмгнгстративнг витрати
розподгляються за видами дгяльностг пропорцгйно прямим витратам.

2. Порушення

Пункт 3.14

Постанова

пгдпункту 16

НКРЕКП
вiд
22.03.2017

пункту 3.2
глави 3
Лгцензгйних умов з
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транспортування
№ 308

Порушення

у

чаетииг

виконаххя

гнвестицгйноТ

програми в затверджених об'емах за вгдповгдхими
хапрямками.
У результатг аналгзу 'П на 2018 ргк, перевгркою

встановлено,що фгнансування заходгв 1П становить
102,81°/о або l 692,97 тис. грн без ПДВ (83,85 + 1609,12) вiд
фактично нарахованих коштгв, якi передбаченг структурою
тарифгв на теплову енергiю, що дгяли протягом 2018 року, з
урахуванням фактичного обсягу реалгзацгТ теплово1енерггТ.
Перевиконання у вартгсному значенг становить 46,3 тис.
грн, у кглькгсному виразг недовиконання становить 138 м.п.

теллових мереж
(
стор.30 акта)

У зв'
язку з сутгевим вгдтоком кадргв, а саме лрацгвникгв, що безпосередньо вгдносяться до такого виду
дгяльностг, як транспортування тепловом енерггf, ТОВ ФгРМА "ТЕХНОВА" змушено було залучити до виконання
заходгв 1нвестицгйноiпрограми 201Зроку пгдрядну органгзацгю, що сутгево вплинуло на вартгсть виконаних робгт.
Зауважимо, що лгцензгатом забезпечено максимально можливе виконання заходгв IП 2018 року з урахуванням
вартостг та обсяггв робгт, якi було заплановано вгдповгдно до фактичного обсягу реалгзацгТ тепловоiенерггУ.

З. Порушення
Пункт 3.19

Постанова
НКРЕКП
вiд
22.03.2017
№ 308

пункту 3.1 главы 3
Лгцензгйних умов з
транспортування
№ 308

Порушення щодо дотримання. вимосгг вакохгв
Укра1ни «Про Нацгональху гсогиiс~ю, гцо .ёгйенюе
державне регулювання у сферах енергетики,-:та:
комунальних послуг>>, «Про теплопостачаыйя»,
гнших актгв законодавства, якими регулюеться
дгяльнгсть у сферi природных монополгй та у сфере

теплопостачання, а саме пункту 2.1 Правил
органгзацг1 звгтхостг № 717, щодо грунтування ycix
показникгв звгтгв ха достовгрхих дахих первинного

бухгалтерського) та
(

вхутргшхьогосподарського

(управлiнського) облгку, що забезпечуе можливгсть
поргвхяння i контролю даних та пгдпункту 2

пункту 6.2 Правил щодо заповнення показхикгв
звгту за формою № 3-НКРЕКП-тепло (мiсячна)

«Звгт про стан розрахункгв за реалгзоваху теплову
exepriw i транспортування теплово1 exeprii» графи
1 - 5 у розргзг категоргй споживачгв,яким лгцехзгат

реалгзуе теплову енерггю за тарифами на теплову
exepriro, встановленими для потреб вiдповiдно1
категорг1 споживачгв.
порушення вимог пгдпункту 2 пункту 6.2
Правил, вгдповгдно до якого графи 1-5 форми № 3НКРЕКП-тепло (мгсячна) заповнюються у розргзг

_

категоргй споживачгв, яким лгцензгат реалгзуе
теплову енерггю за тарифами, встановленими для
потреб вгдповгдноТ категоргт споживачгв, розмгр
тарифiе на теплову енерхгю, розрахований за даними
форми № 3-НКРЕКП-тепло (мiсячна) за сгченьвiдповгдае
грудень
2018 року, не
тарифам,
встановленими
НКРЕКП.
(стор. 35-38 акту)

Повгдомляемо, то ТОВ ФIРМА "ТЕХНОВА" надано помгсячний докладний опис щодо ycix вгдхилень щодо
розрахункових розмгргв тарифгв на теплову енерггю у звгтг за формою № 3-НКРЕКП-тепло (мгсячна) за сгченьгрудень 2018 року, а саме нарахування за наданi послуги споживачам ТОВ ФГРМА «ТЕХНОВА» здгйснювало за
тарифами, що встановленг НКРЕКП на вгдповгднг перiоди. Викривлення середнгх тарифгв у формг № 3-НКРЕКПтепло (мгсячна)викликано вгдображенням перерахувань за наданг послуги у попереднг пергоди (в грошовому
виразг без врахування кглькгсних показникгв).

Просимо врахувати yci вищевикладенг зауваження пгд час
перевгрки.

3 повагою
Генеральний директор

ёйняля ргшення по вищезгаданому акту

О.Ю.Щербина

