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Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 11 листопада 2020 року № 2057»
(«Про накладення штрафу на ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» за порушення законодавства у сфері
теплопостачання, Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, необхідність
усунення порушень та здійснення заходів державного регулювання»)

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА»
(далі –
ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА», Підприємство, ліцензіат) Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
22 березня 2017 року № 308, за результатами якої складено Акти від 26 жовтня 2020 року
№ 418, № 419 та прийнято постанову НКРЕКП від 11 листопада 2020 року
№ 2057 («Про накладення штрафу на ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» за порушення
законодавства у сфері теплопостачання, Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії, необхідність усунення порушень та здійснення заходів
державного регулювання» (далі – Постанова № 2057).
Відповідно до Постанови № 2057 Ліцензіат зобов’язан:
Сплатити штраф у розмірі:
Усунуто
5 100 гривень за порушення
Ліцензіат листом від 14.12.2020 № 101.1-1861
Ліцензійних умов з виробництва;
повідомив та надав до НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у
17 000
гривень за порушення Івано-Франківській області платіжне доручення про
Ліцензійних умов з постачання;
сплату в дохід Державного бюджету України штрафу
8 500 гривень за порушення у сумі 5 100 гривень за порушення Ліцензійних умов
законодавства у сфері теплопостачання. з виробництва, 17 000
гривень за порушення
Зазначена сума штрафу має бути Ліцензійних умов з постачання, 8 500 гривень за
сплачена до Державного бюджету порушення законодавства у сфері теплопостачання.
України у 30-денний строк з дня
одержання
копії
постанови
(код
бюджетної
класифікації
21081100
«Адміністративні штрафи та інші
санкції»).
До 31 грудня 2020 року:
подати до НКРЕКП та Сектору
Усунуто
НКРЕКП у Івано-Франківській області
Ліцензіат листами від 03.11.2020 № 102.2-1577
уточнені звіти за формою № 2-НКРЕКП- та від 10.12.2020 № 102.2-1823 подав до НКРЕКП та
тепло (місячна) «Звіт про виробництво, Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області
транспортування, постачання теплової уточнені звіти за формою № 2-НКРЕКП-тепло
енергії (баланс теплової енергії)» з грудня (місячна) «Звіт про виробництво, транспортування,
2019 року по серпень 2020 року постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)»
електронною поштою (у форматі Excel) та з грудня 2019 року по серпень 2020 року електронною
на паперових носіях
поштою (у форматі Excel) та на паперових носіях.
подати до НКРЕКП заяву на

Не усунуто

2

встановлення (перегляд) тарифу на
постачання
теплової
енергії
з
відповідними розрахунками відповідно до
Порядку формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування
та постачання, затвердженого постановою
НКРЕКП від 25 червня 2019 року № 1174,
Процедури встановлення тарифів на
теплову
енергію,
її
виробництво,
транспортування,
постачання,
затвердженої постановою НКРЕКП від 31
березня 2016 року № 528

Листом від 11.12.2020 № 101.1-1836 Ліцензіат
звернувся до НКРЕКП про відтермінування
виконання абзацу третього підпункту 1 пункту 2
постанови № 2057 до 01 жовтня 2021 року у зв’язку з
невизначеністю достовірного механізму проведення
розрахунку тарифів на постачання теплової енергії у
вигляді пари відповідно до Порядку формування
тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, затвердженого
постановою НКРЕКП від 25.06.2019 № 1174.

Враховуючи
листи
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«КАЛУСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» від 11.12.2020 № 101.1-1836 та від 14.12.2020 № 101.1-1861,
службову записку Сектору НКРЕКП у Івано-Франківській області від 15.12.2020 № 269/41-42/20,
відповідно до пункту 10.9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428,
Департамент ліцензійного контролю пропонує, прийняти постанову, якою внести зміни до пункту 2
постанови НКРЕКП від 11 листопада 2020 року № 2057 «Про накладення штрафу на ДП
«КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» за порушення законодавства у сфері теплопостачання, Ліцензійних
умов з виробництва, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, необхідність усунення
порушень та здійснення заходів державного регулювання», а саме:
абзац третій підпункту 1 виключити;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) до 01 червня 2021 року подати до НКРЕКП заяву на встановлення (перегляд) тарифу
на постачання теплової енергії з відповідними розрахунками відповідно до Порядку
формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
затвердженого постановою НКРЕКП від 25 червня 2019 року № 1174, Процедури встановлення
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої
постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року № 528.».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від
11 листопада 2020 року № 2057
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ураховуючи
листи
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«КАЛУСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» від 11 грудня 2020 року № 101.1-1836 та
від 14 грудня 2020 року № 101.1-1861, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11
листопада 2020 року № 2057 «Про накладення штрафу на ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦНОВА» за порушення законодавства у сфері теплопостачання, Ліцензійних умов
з виробництва, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, необхідність
усунення порушень та здійснення заходів державного регулювання» такі зміни:
абзац третій підпункту 1 виключити;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) до 01 червня 2021 року подати до НКРЕКП заяву на встановлення
(перегляд) тарифу на постачання теплової енергії з відповідними розрахунками
відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 25
червня 2019 року № 1174, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП
від 31 березня 2016 року № 528.».
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

