Департамент ліцензійного контроля
30 вересня 2020 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
здійснення заходів державного регулювання»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області, відповідно до постанови
НКРЕКП від 12 серпня 2020 року № 1562 за посвідченням від 13 серпня 2020 року № 385 з
18 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року було проведено позапланову виїзну перевірку
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
(далі
–
КП
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ», Підприємство, Ліцензіат) щодо:
дотримання вимог законодавства України в частині виконання рішень (постанов,
розпоряджень);
забезпечення розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційних
програм у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконання ліцензіатом інвестиційної програми
в затверджених кількісних та вартісних обсягах;
дотримання фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання
інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням
зазначених коштів;
надання до НКРЕКП форми звітності за ліцензованим видом діяльності у порядку і
строки, установлені НКРЕКП.
За результатами перевірки складено Акт перевірки від 01 вересня 2020 року № 332
(далі – Акт № 332), та встановлено наступні порушення ліцензійних умов:
№
п/п

1

Виявлене порушення

підпункт 9 пункту 2.2
глави 2 Ліцензійних умов

Суть порушення
щодо розроблення інвестиційної програми,
затвердження та здійснення її погодження,
схвалення у порядку, затвердженому НКРЕКП,
виконання
інвестиційної
програми
в
затверджених кількісних та вартісних обсягах.

(Акту № 332 с.4-8)
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» невчасно надало до НКРЕКП заяву щодо
схвалення (погодження) Інвестиційної програми з водопостачання та водовідведення
на 2019 рік, а саме листом від 27 вересня 2018 року № 02-2321, тоді як вх. НКРЕКП –
від 18 жовтня 2018 року № 15918/1-18). Порушення складає 18 днів.
Крім того КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» 20 серпня 2020 року направлено
Інвестиційну програму на 2020 рік на розгляд та схвалення до НКРЕКП.
Таким чином, КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» невчасно надало до НКРЕКП
заяви щодо схвалення (погодження) Інвестиційних програм з водопостачання та
водовідведення на 2019 та 2020 роки.
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На час проведення перевірки Інвестиційна програма з водопостачання та
водовідведення на 2020 рік КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» не схвалена НКРЕКП та
відповідно у періоді, що перевірявся заходи інвестиційної програми підприємством не
фінансувались та не виконувались.
Інвестиційна програма КП «Броваритепловодоенергія» на 2019 рік схвалена
постановою НКРЕКП від 21 червня 2019 року № 1111. Джерелами фінансування визначено
амортизаційні відрахування на загальну суму 1 796,53 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:
заходи з водопостачання – 1 008,15 тис. грн (без ПДВ);
заходи з водовідведення – 788,38 тис. грн (без ПДВ).
З урахуванням фактичних обсягів реалізації, загальна сума джерел ІП 2019 склала
1 827,79 тис. грн, у тому числі: амортизаційні відрахування тарифів на централізоване
водопостачання – 1 010,77 тис. грн, амортизаційні відрахування тарифів на централізоване
водовідведення – 817,02 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року заходи Інвестиційної програми на 2019 рік
Підприємством не фінансувалися взагалі. При цьому, згідно актів виконаних робіт
Підприємством були фактично виконані заходи ІП 2019 року на загальну суму 1 841,15 тис.
грн (без ПДВ), в тому числі заходи з централізованого водопостачання на суму 1 053,27 тис.
грн (без ПДВ); заходи з централізованого водовідведення на суму 787,88 тис. грн (без ПДВ).
Станом на 30 червня 2020 року КП «Броваритепловодоенергія» було профінансовано
заходи ІП 2019 на суму 416,67 тис. грн, у тому числі: заходи з централізованого
водопостачання на суму 125,00 тис. грн (без ПДВ), з централізованого водовідведення –
291,67 тис. грн (без ПДВ).
Дані щодо планових та фактичних обсягів фінансування інвестиційної програми
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» на 2019 рік станом на 30 червня 2020 року

Найменування
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Слід зауважити, що КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» при встановлених
тарифах постановою НКРЕКП №1141 від 16.06.2016 (зі змінами) на 2019 рік з обсягом
реалізації з водопостачання – 5 332,72 тис. м3, з водовідведення – 4 565,03 тис. м3, та
витратами за елементом «амортизаційні відрахування», а саме з водопостачання –
1008,15 тис. грн, з водовідведення -788,38 тис. грн, мало отримати кошти за надані послуги
на загальну суму 93 285,01 тис. грн (без ПДВ), в тому числі:
з централізованого водопостачання 51 245 тис. грн,
з централізованого водовідведення-42039,8 тис. грн.
Постановою НКРЕКП від 28.05.2019 № 804 «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» Підприємству з 01.06.2019 було
збільшено на 0,0099 грн/м3 амортизаційні відрахування тарифу на централізоване
водопостачання
з
0,1792 грн/м3 до 0,1891 грн/м3 та на 0,0099 грн/м3 тарифу на централізоване
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водовідведення з 0,1626 грн/м3 до 0,1725 грн/м3.
Як
вбачається
з
форми
№
8
–
НКРЕКП
–
водопостачання/
водовідведення (квартальна) за 2019 рік фактичні обсяги реалізації з водопостачання
склали 5 116 тис. м3, що на 216,72 тис. м3 менше, що передбачено тарифом або 4,05%, з
водовідведення - 4 815 тис. м3, що на 249,97 тис. м3 більше, що передбачено тарифом або
5,48%, витрати за елементом «амортизаційні відрахування» скориговані на фактичні
обсяги реалізації з водопостачання – 1 010,77 тис. грн, з водовідведення – 817,02 тис. грн,
та КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» отримало фактично кошти за надані послуги на
загальну суму 83 077 тис. грн (без ПДВ), в тому числі:
з централізованого водопостачання - 43 110 тис. грн,
з централізованого водовідведення - 39 967 тис. грн.
При цьому, КП «Броваритепловодоенергія» при виконанні заходів ІП 2019 на
загальну суму 1 841,15 тис. грн, має фінансові зобов’язання перед підрядними
організаціями по укладеним договорам на суму 1 411,12 тис. грн, у тому числі у сфері
централізованого водопостачання на суму 885,77 тис. грн, у сфері централізованого
водовідведення на суму 525,35 тис. грн.
Незважаючи
на
збільшення
джерел
фінансування
у
2019
році,
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» мала можливість оплатити підрядним
організаціям
фінансові
зобов’язання
за
укладеними
договорами
в
сумі
1 411,12 тис. грн, але зобов’язання станом на 31.08.2020 не виконані.
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
без ПДВ
тариф пост. НКРЕКП
16.06.2016 № 1141( зі
змінами № 2157 від
11.10.2019)
(Вартість централізованого
водопостачання/
водовідведення, тис. грн)
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тис. м 3
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освоєнн
я

водопостачання

51245,2

5332,72

5116

43110

1008,15

1010,77

125

1053,27

водовідведення

42039,8

4565,03

4815

39967

788,38

817,02

291,67

787,88

1796,53

1827,79

416,67

1841,15

93285,01
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пункт 2.1 глави 2
Ліцензійних умов

83077

щодо дотримання вимог законів України «Про
Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», «Про питну воду, питне водопостачання
та водовідведення», інших актів законодавства,
якими регулюється діяльність у сфері природних
монополій
та
у
сфері
централізованого
водопостачання
та
централізованого
водовідведення, а саме положень глав 4 та 6 Порядку
розроблення,
погодження
та
затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у
сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП
від 14.09.2017 № 1131; постанови НКРЕКП від
21.06.2019 № 1111
(Акту № 332 с. 4-8)
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КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» не дотримувалося строків, встановлених
пунктом 6.7 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131 (далі – Порядок № 1131),
подання до НКРЕКП заяв щодо схвалення інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки не
пізніше ніж за три місяці до дати початку планованого періоду.
Часткове фінансування заходів ІП 2019 за рахунок коштів, отриманих як джерело
фінансування інвестиційної програми базового періоду, Ліцензіатом було здійснено
23.03.2020 та 29.05.2020, тобто після терміну визначеного пунктом 6.7 Порядку № 1131 (до
20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії інвестиційної програми).
Станом на 30 червня 2020 року КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» не виконало в
кількісному виразі заходи ІП 2019, схваленої постановою НКРЕКП від 21.06.2019 № 1111.
Частково виконаний захід 1.8.1 «Проєктні роботи з заміни азбестоцементних труб
водопровідних мереж Ду 100 мм (7 об’єктів - загальною протяжністю 2,25 км)» у
кількісному виразі, а саме не забезпечено розроблення проєктно-кошторисної документації
(реконструкція мереж водопроводу) по 2 об’єктам: м. Бровари, вул. Юрія Шевельова –
204 м.п. та м. Бровари, вул. Чепурного – 218 м.п. Але розроблено проєктно-кошторисну
документацію по 5 об’єктам (загальною протяжністю 1 852 м.п.) на загальну суму
280,02 тис. грн, проти суми, яка у річному інвестиційному плані на 2019 рік складала
233,51 тис. грн на 7 об’єктів.
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щодо
дотримання
фінансового
плану
використання
коштів,
передбачених
для
підпункт 10 пункту 2.2
виконання інвестиційної програми, та графіка
глави 2 Ліцензійних умов №
здійснення
заходів
такої
програми
з
307
використанням зазначених коштів.
(Акту № 332 с. 9)

Фінансовий план використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної
програми на 2019 рік, затверджений директором КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»,
погоджений Броварською міською радою Київської області та схвалений НКРЕКП.
Ліцензіат не дотримувався затвердженого графіку здійснення заходів інвестиційної
програми на 2019 рік.
Ураховуючи викладене, Департамент ліцензійного контролю з урахуванням службової
записки Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення від 07.09.2020 № 60/19.2.1-20 та листа від 07.09.2020 № 01-2022
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» пропонує:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та
22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири
тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 13711949) за
зазначені порушення.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного
регулювання, зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» у строк до 01 листопада
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2020 року надати до НКРЕКП копії фінансових документів, що підтверджують погашення
заборгованості перед підрядними організаціями за виконані інвестиційні заходи
Інвестиційної програми на 2019 рік загальною сумою 1 411,12 тис. грн (без ПДВ), у тому
числі у сфері централізованого водопостачання 885,77 тис. грн, у сфері централізованого
водовідведення – 525,35 тис. грн.
У разі невиконання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» вимог абзацу першого
цього пункту Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання,
відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що
проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (зміни)
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
БРОВАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» шляхом їх коригування в бік зменшення на суму
непогашеної заборгованості та/або невикористаних амортизаційних відрахувань у
структурах тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, що
діяли у 2019 році.

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
накладення
штрафу
на
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
БРОВАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
за
порушення
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності з
централізованого
водопостачання
та
централізованого
водовідведення,
здійснення
заходів
державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 вересня 2020 року
на
засіданні,
яке
проводилось
у формі
відкритого
слухання,
Акта позапланової виїзної перевірки від 01 вересня 2020 року № 332,
проведеної на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 серпня
2020 року № 1562 «Про проведення позапланової виїзної перевірки
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ», посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки від 13 серпня 2020 року № 385,
установлено, що КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» (код
ЄДРПОУ 13711949) порушило Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі –
Ліцензійні умови), а саме:
пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне
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водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими
регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме
пунктів 4.2 та 6.7 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131;
підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо розроблення
інвестиційної програми, затвердження та здійснення її погодження, схвалення у
порядку, затвердженому НКРЕКП, виконання інвестиційної програми в
затверджених кількісних та вартісних обсягах;
підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання
фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання
інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з
використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення
контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії»,
статей 17, 19 та 22 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:
1.
Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19
та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у
розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 13711949) за порушення:
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими
регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме
пунктів 4.2 та 6.7 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131;
підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо розроблення
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інвестиційної програми, затвердження та здійснення її погодження, схвалення у
порядку, затвердженому НКРЕКП, виконання інвестиційної програми в
затверджених кількісних та вартісних обсягах;
підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання
фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання
інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з
використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення
контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та
інші санкції»).
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів
державного
регулювання,
зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» у строк до 01 листопада 2020 року надати
до НКРЕКП копії фінансових документів, що підтверджують погашення
заборгованості перед підрядними організаціями за виконані інвестиційні заходи
Інвестиційної програми на 2019 рік загальною сумою 1 411,12 тис. грн, у тому
числі у сфері централізованого водопостачання – 885,77 тис. грн, у сфері
централізованого водовідведення – 525,35 тис. грн.
У
разі
невиконання
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
БРОВАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» вимог абзацу першого цього пункту
Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного
регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини
другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі
відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (зміни) тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» шляхом їх коригування в бік зменшення
на суму непогашеної заборгованості та/або невикористаних амортизаційних
відрахувань тарифів на централізоване водовідведення, що діяли у 2019 році.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк
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