Департамент
ліцензійного контролю
«___» __________ 2019 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови
НКРЕКП від 14.05.2019 № 744 «Про результати перевірки дотримання
ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та здійснення заходів державного регулювання
до ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»
Сектором НКРЕКП у Полтавській області відповідно до Плану здійснення заходів
державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП
від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня
2018 року № 1964 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у І кварталі
2019 року», було проведено планову виїзну перевірку дотримання Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код
ЄДРПОУ 00131819), за результатами якої складено Акт від 08 квітня 2019 року № 145,
та прийнято постанову від 14 травня 2019 року № 744 «Про результати перевірки
дотримання
ліцензійних
умов
з
виробництва
електричної
енергії
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та здійснення заходів державного регулювання до
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (далі – Постанова № 744).
Відповідно до підпункту 1 пункту 1 постановляючої частини Постанови
№ 744 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» було зобов’язано у строк до 01 жовтня
2019 року завершити виконання (освоєння) заходів схваленої Інвестиційної
програми ПАТ «Полтаваобленерго» (Кременчуцька ТЕЦ) на 2018 рік, які були
профінансовані у 2018 році за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії у сумі
2 315,88 тис. грн (без ПДВ), про що після закінчення зазначеного терміну виконання
протягом 15 робочих днів письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у
Полтавській області (з наданням належним чином завірених та структурованих копій
підтвердних документів).
На виконання зазначеного вище, ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» листом
від 27 вересня 2019 року № 20/3008 (вх. НКРЕКП від 30 вересня 2019 року
№ 20612/1-19) повідомило НКРЕКП, що в рамках виконання заходу «Реконструкція
топочної камери котла ст. №4 тип ТГМ-84Ф Заміна стельового, настінного та
ширмового пароперегрівачів та пальників (обладнання та БМР) (початок)», з ТОВ
«ІНТЕРПАЙП Україна», яке є постачальником трубної продукції відповідно до
укладених договорів, проводились постійні перемови, щодо здійснення постачання
труб в рамках укладених контрактів. Зокрема, станом на 27 вересня 2019 року,
постачальником здійснено постачання трубної продукції на загальну суму 1 326,33
тис. грн (без ПДВ) за рахунок тарифу на виробництво теплової енергії.
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При цьому, внаслідок відсутності альтернативних виробників продукції на
території України та довготривалого виготовлення трубної продукції (особливість
технології виробництва труб даної категорії та типорозміру продукції)
ТОВ «ІНТЕРПАЙП
Україна»
взяло
на
себе
зобов’язання
перед
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» здійснити у 2019 році поставку трубної продукції
виробництва АТ «Первоуральский новотрубный завод» у строк до 01 жовтня
2019 року.
Додатково, ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» листом від 09.10.2019 № 20/3195
повідомило НКРЕКП щодо корегування ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна» терміну
постачання трубної продукції до 30.11.2019 та вказана дата не є остаточною.
Таким чином, враховуючи на незалежні від ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»
обставини та відсутність альтернативних шляхів для постачання трубної продукції
Товариство звернулось із проханням про перенесення терміну виконання заходу
Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії на 2018 рік,
які були профінансовані у 2018 році за рахунок тарифу на відпуск електричної
енергії у сумі 2 315,88 тис. грн (без ПДВ), до 20 січня 2019 року.
Відповідно до підпункту 2 пункту 1 постановляючої частини
Постанови № 744 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» було зобов’язано у строк до
01 липня 2019 року відповідно до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях
та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня
2015 року № 2585, урахувати в Інвестиційній програмі з виробництва електричної
та теплової енергії на 2019 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом
діяльності 2017 - 2018 років» без додаткових джерел фінансування на суму
22 957,84 тис. грн (без ПДВ).
Товариство листом від 14 червня 2019 року № 01/1817 надало до НКРЕКП
зміни до Інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік, у
яких враховано додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2017-2018
роках без додаткових джерел фінансування на загальну суму 59 185,84 тис. грн (без
ПДВ), у т. ч. за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії –
22 957,84 тис. грн (без ПДВ) та за рахунок тарифу на виробництво теплової енергії –
36 228,0 тис. грн (без ПДВ).
Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 вересня 2019 року № 2002 «Про
внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2018 року № 1691» до джерел
фінансування Інвестиційної програми ліцензіата з виробництва електричної та
теплової енергії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік було включено «Додатково отриманий дохід
за результатами діяльності у 2017 – 2018 роках» у сумі 59 185,84 тис. грн (без ПДВ),
що враховує обсяг коштів передбачений в підпункті 2 пункту 1 постановляючої
частини Постанови № 744.
Щодо виконання підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини Постанови
№ 744, а саме підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі
відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» тарифу на
відпуск електричної енергії шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму
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1001,43 тис. грн (без ПДВ) то відповідно до постанови НКРЕКП від 31 травня
2019 року № 888 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2018 року
№ 1691» структура тарифу на відпуск електричної енергії ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»
містить
коригування у сторону зменшення на суму 1001,43 тис. грн (без ПДВ).
Враховуючи вищевикладене та 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 14.06.2018 № 428, Департамент
ліцензійного контролю пропонує:
Унести до постановляючої частини постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 14 травня 2018 року № 744 «Про результати перевірки дотримання ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та
здійснення заходів державного регулювання до ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» такі
зміни:
1) у підпункті 1 пункту 1 термін «01 жовтня 2019 року» замінити терміном
«20 січня 2020 року».
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про внесення зміни до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне
регулювання
у
сферах
енергетики та комунальних послуг,
від 14 травня 2019 року № 744
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
ураховуючи
звернення
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» від 27 вересня 2019 року
№ 20/3008 (вх. НКРЕКП від 30 вересня 2019 року № 20612/1-19) та
від 09 жовтня 2019 року № 20/3195 (вх. НКРЕКП від 10 жовтня 2019 року
№ 21768/1-19), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Підпункт 1 пункту 1 постановляючої частини постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 14 травня 2019 року № 744 «Про результати перевірки
дотримання ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та здійснення заходів державного регулювання
до ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»» викласти в такій редакції:
«1) у строк до 20 січня 2020 року завершити виконання (освоєння) заходів
схваленої Інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго» (Кременчуцька
ТЕЦ) на 2018 рік, які були профінансовані у 2018 році за рахунок тарифу на
відпуск електричної енергії у сумі 2 315,88 тис. грн (без ПДВ), про що після
закінчення зазначеного терміну виконання протягом 15 робочих днів письмово
повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області (з наданням
належним чином завірених та структурованих копій підтвердних документів);».
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

