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Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної
перевірки КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»
(виконання ліцензіатом вимог постанов НКРЕКП від 20 березня 2020 року № 700 «Про
накладення штрафу на КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з постачання теплової
енергії, необхідність усунення порушень та здійснення заходів державного регулювання» та
від 13 жовтня 2020 року № 1890 «Про накладення штрафу на КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» за
порушення законодавства у сфері теплопостачання, необхідність усунення порушення та
здійснення заходів державного регулювання»)

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 20 березня 2020 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів планової виїзної
перевірки від 28 лютого 2020 року № 67, № 68 та № 68, проведеної на підставі Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого
постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, постанови НКРЕКП від
06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення планових перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
у I кварталі 2020 року» установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»,
Підприємство, Ліцензіат) (ЄДРПОУ 32688148) порушено Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Ліцензійні
умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії та за результатами
розгляду прийнято постанову від 20 березня 2020 року № 700 «Про накладення штрафу
на КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, необхідність
усунення порушень та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова
№ 700).
Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Постанови № 700 КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»
зобов’язано у термін до 01 жовтня 2020 року усунути порушення підпункту 18 пункту
3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання щодо забезпечення обліку реалізованої
споживачам теплової енергії ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку
теплової енергії.
На теперішній час в НКРЕКП відсутня інформація щодо стану виконання
Підприємством зазначеного порушення.
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 13 жовтня 2020 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів позапланової виїзної
перевірки від 23 вересня 2020 року № 366, № 367 та № 368, проведеної на підставі
постанови НКРЕКП від 15 липня 2020 року № 1375 «Про проведення позапланової
виїзної перевірки КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», посвідчень на проведення позапланової
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виїзної перевірки від 09 вересня 2020 року № 421, № 422 та № 423, установлено, що
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» порушено Правила організації звітності, що подається
суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою
НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717 (далі – Правила № 717), Порядок (правила)
організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання, затверджений постановою НКРЕКП від
10 жовтня 2017 року № 1223 (далі – Порядок № 1223), Порядок розрахунку та
встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП, від
06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491) та за результатами розгляду
прийнято постанову від 13 жовтня 2020 року № 1890 «Про накладення на
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ штрафу за порушення
законодавства у сфері теплопостачання, здійснення заходів державного регулювання
та необхідність усунення порушення» (далі – Постанова № 1890).
Відповідно до пункту 2 Постанови № 1890 КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» зобов’язано у
термін до 15 листопада 2020 року:
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1) сплатити заборгованість по сплаті внесків на регулювання від провадження
видів господарської діяльності з виробництва теплової енергії в сумі 1 667,19 грн
та з постачання теплової енергії в сумі 25,76 грн

Підприємством сплачена заборгованість по сплаті внесків на регулювання від
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (копія
платіжного доручення від 26.10.2020 № 14815) та з постачання теплової енергії (копія
платіжного доручення від 26.10.2020 № 14816). Порушення усунуто.
2) усунути порушення пункту 10.3 глави 10 Порядку 1223 щодо окремого ведення
2 обліку доходів за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання
і відображення в обліку в установленому порядку на окремих субрахунках
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, затверджених постановою НКРЕКП від
14 червня 2018 року № 428 Ліцензіат має право письмово звернутись до НКРЕКП із
заявою про продовження строку усунення порушень не пізніше десяти робочих днів
до дати закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із зазначенням у
зверненні поважних причин.
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» листом від 12 листопада 2020 року № 2387/1 з
порушенням терміну, без зазначення причин звернулось з клопотанням про
продовження терміну виконання зазначеного порушення до 01 квітня 2021 року.
Порушення не усунуто.
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3) подати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області уточнені
звіти за формами № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) «Звіт про стан розрахунків за
реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергії» за січень та
лютий 2020 року, № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності
ліцензіата» та додаток 2 до звіту за формою № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) за І
квартал 2020 року електронною поштою (у форматі Excel) та на паперових носіях
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Підприємство листом від 28 жовтня 2020 року № 2268/1 подало до НКРЕКП та
Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області уточнений звіт за формою
№ 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) та додаток 2 до звіту за формою № 8-НКРЕКП-тепло
(квартальна) за І квартал 2020 року.
Листом від 12 листопада 2020 року № 2387/1 КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» надало
пояснення щодо незгоди з встановленими порушеннями при заповнені форм звітності
№ 3-НКРЕКП-тепло (місячна) та пояснює відхилення в зв’язку з проведеними
перерахунками згідно постанови КМУ від 24 грудня 2019 року № 1082. Наголошуємо,
що КП «ТЕПЛОЕНЕРГО», як суб’єкт господарювання, сферу діяльності якого
віднесено до природних монополій та суміжних до них ринків і відповідно зо
законодавства підпадає під регулювання НКРЕКП, зобов’язаний дотримуватись вимог
Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів НКРЕКП у частині
обов’язкового застосування встановлених НКРЕКП тарифів на теплову енергію.
Порушення не усунуто в повному обсязі.
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4) подати до Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області уточнений звіт за
формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» у
ІІ кварталі 2020 року

КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» листом від 30 жовтня 2020 року № 2276 надало до
Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області уточнений звіт за формою
№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» у ІІ кварталі
2020 року. Порушення усунуто.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» на підставі якої провести позапланову перевірку в частині
виконання ліцензіатом вимог підпункту 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від 20 березня
2020 року № 700 «Про накладення штрафу на КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних
умов з постачання теплової енергії, необхідність усунення порушень та здійснення
заходів державного регулювання» та підпунктів 2 та 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від
13 жовтня 2020 року № 1890 «Про накладення штрафу на КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» за
порушення законодавства у сфері теплопостачання, необхідність усунення порушення
та здійснення заходів державного регулювання».

Директор Департаменту

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 проведення позапланової виїзної
перевірки КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»
Відповідно до пункту 4 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Провести позапланову виїзну перевірку виконання КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код
ЄДРПОУ 32688148) вимог підпункту 3 пункту 2 постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 20 березня 2020 року № 700 «Про накладення штрафу
на КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва,
Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з постачання теплової
енергії, необхідність усунення порушень та здійснення заходів державного
регулювання» та підпунктів 2 та 3 пункту 2 постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 13 жовтня 2020 року № 1890 «Про накладення штрафу на
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення законодавства у сфері теплопостачання,
необхідність усунення порушення та здійснення заходів державного
регулювання».

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

