ПОГОДЖЕНО:
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Департамент
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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Застереження щодо недопущення надалі
СП ТОВ «Світловодськпобут» порушень ліцензійних умов з виробництва
теплової енергії»
Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області було проведено планову перевірку
дотримання Спільним підприємством – Товариством з обмеженою відповідальністю
«Світловодськпобут» Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС,
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії, за результатами якої складено Акт від 11 грудня
2017 року № 229 (розміщено на сайті НКРЕКП разом з поясненнями ліцензіата,
надісланими листом від 08 грудня 2017 року № 1969 за посиланням
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/Akt-Svitlovodskpobut_11.12.2017-229.pdf
та
встановлено наступне порушення Ліцензійних умов:
№
п/п
1

Виявлене порушення

Суть порушення

Порушення в частині обов’язку ліцензіата провадити
ліцензовану діяльність відповідно до законодавства у
сфері теплопостачання, у тому числі згідно з цими
Ліцензійними умовами, іншими нормативно-правовими
актами та нормативно-технічними документами, а саме:
пункту 3.1 Ліцензійних
- пункту 2.9. Інструкції щодо заповнення форми звітності
умов виробництва
№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива
теплової енергії
ліцензіатом з виробництва електричної та теплової
енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04.10.2012
№ 1257 в частині забезпечення ліцензіатом достовірної
інформації, зазначеної ним у формі звітності №1-НКРЕ за
квітень та жовтень 2016 року.
Під час перевірки, було виявлено не відповідність між вартістю природного газу, яка
відображена за формою 1-НКРЕ та вартістю природного газу за формою 6-НКРЕенерговиробництво за 2016 рік, а саме:
за формою 1-НКРЕ вартість палива з транспортуванням за 2016 рік складає 1385,4 тис.
грн, а згідно бухгалтерського обліку та форми 6-НКРЕ-енерговиробництво - 1361,7 тис. грн.
Дана невідповідність пов’язана з тим, що в бухгалтерському обліку СП ТОВ
«Світловодськпобут» не проведена вартість спожитого газу за квітень та жовтень 2016 року,
оскільки між НАК «Нафтогаз України» та СП ТОВ «Світловодськпобут» не підписані акти
приймання - передачі природного газу за квітень та жовтень 2016 року, але фактично газ був
оплачений та використаний СП ТОВ «Світловодськпобут».
Акти про надані послуги з розподілу від 30 квітня 2016 року та від 31 жовтня 2016 року з
Світловодським управлінням по експлуатації газового господарства ВАТ «Кіровоградгаз» та
акти наданих послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами від
30.04.2016 № 04-16-1603001258/02-7476/16 та від 31.10.2016 № 10-16-1603001258/02-7476/16 з
ПАТ «Укртрансгаз» філія УМК «Черкаситрансгаз» підписані та є в наявності.

В результаті проведеного аналізу ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії за
2014, 2015, 2016 роки виявлено відхилення фактичних витрат від планових показників у
розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії, на підставі яких встановлені тарифи на
виробництво теплової енергії відповідними постановами НКРЕКП, зокрема в ході проведеного
постатейного аналізу витрат на виробництво теплової енергії з урахуванням фактичного
корисного відпуску теплової енергії за 2014, 2015 та 2016 роки ліцензіатом отримано економію в
сумі 276,58 тис. грн без ПДВ по статті витрат «виробничі послуги» а саме:
Виробництво теплової енергії
Показники
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Також Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Інвестиційна програма СП ТОВ
«Світловодськпобут» на 2014, 2015, 2016 роки з виробництва теплової енергії на когенераційних
установках не розроблялась та на схвалення до НКРЕКП при затверджені тарифів не
подавалась.

Враховуючи вищезазначене, відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17,
статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову, якою:
1. Застерегти СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (код ЄДРПОУ 31678853) щодо
недопущення надалі порушень ліцензійних умов з виробництва теплової енергії.
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, в межах здійснення
заходу державного регулювання, відповідно до статті 17 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», пункту 4.14
Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або)
теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та
когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року
№ 991, підготувати та винести на відкрите засідання НКРЕКП проект рішення щодо
зменшення (зміни) тарифу на виробництво теплової енергії для СП ТОВ
«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» на суму економії коштів по статті витрат «виробничі послуги»
в розмірі 276,58 тис. грн.
Директор Департаменту

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
______________________

Київ

№ ________________

Застереження щодо недопущення надалі
СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ»
порушень
Ліцензійних
умов
з
виробництва теплової енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 11 вересня 2018 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 11 грудня 2017 року № 229, проведеної на підставі Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік,
затвердженого постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2125 (із
змінами), постанови НКРЕКП від 19 вересня 2017 року № 1145 «Про проведення
планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІV кварталі 2017 року» та
посвідчення на проведення планової виїзної перевірки від 01 листопада
2017 року № 252, установлено, що СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ –
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ,
вул. Крупської, 2-А, код ЄДРПОУ 31678853, директор – Московський Сергій
Володимирович) порушено пункт 3.1 Умов та правил (ліцензійних умов)
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджених
постановою НКРЕ від 26 квітня 2006 року № 540 (далі – Ліцензійні умови з
виробництва теплової енергії), щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану
діяльність відповідно до законодавства у сфері теплопостачання, у тому числі
згідно з цими Ліцензійними умовами, іншими нормативно-правовими актами та
нормативно-технічними документами, зокрема пункту 2.9. Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива
ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої

2

постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо забезпечення
ліцензіатом достовірної інформації, зазначеної ним у формі звітності №1-НКРЕ.
Відповідно до статей 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. Застерегти СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО – ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (27500,
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Крупської, 2-А, код ЄДРПОУ
31678853, директор – Московський Сергій Володимирович) щодо недопущення
надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії.
2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в межах
здійснення заходу державного регулювання відповідно до статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», статті 20 Закону України «Про
теплопостачання», пункту 4.14 Методики формування, розрахунку та
встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється
на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних
установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року № 991,
підготувати та винести на відкрите засідання НКРЕКП проект рішення щодо
зменшення (зміни) тарифу на виробництво теплової енергії для СП ТОВ
«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» на суму економії коштів по статті витрат «виробничі
послуги» в розмірі 276,58 тис. грн.
.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Копію постанови про застереження надіслано (отримав)______________
___________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 2018 року

_________________

