Департамент ліцензійного
контролю
«__»___________ 2021 рік

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про результати позапланової виїзної перевірки
ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» та здійснення заходу державного
регулювання»
Відділом НКРЕКП у Львівській області було проведено позапланову виїзну перевірку
виконання
ЛЬВІВСЬКИМ
МІСЬКИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО», Підприємство, ліцензіат)
вимог підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП від 06.12.2019 № 2634 «Про накладення
штрафу на ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» 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 № 2634) за результатами якої складено Акт від 22.01.2021 № 26 (виробництво), який
розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП.
Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови № 2634 ЛМКП «Львівтеплоенерго»
зобов’язано до 01.09.2020 освоїти профінансовані кошти на виконання заходів Інвестиційної
програми на 2018 рік (ВРТЕ) (далі – ІП ТЕЦ на 2018 рік) у розмірі 406,89 тис. грн без ПДВ,
про що після закінчення зазначеного терміну виконання протягом 15 робочих днів письмово
повідомити (з наданням належним чином завірених та структурованих копій підтвердних
документів, у тому числі актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію) НКРЕКП та
Відділ НКРЕКП у Львівській області.
Перевіркою було встановлено, що ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» освоєно
профінансовані кошти на виконання заходу Інвестиційної програми на 2018 рік (ВРТЕ), а саме
«Реконструкція баку хімочищеної води № 1 ємністю 1000 м3» у розмірі 384,84 тис. грн без
ПДВ, що підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат
(додаток 2), економія коштів становить 22,05 тис. грн (406,89 тис.грн – 384,84 тис.грн) при
цьому слід зазначити, що захід виконано в повному обсязі.
Про виконання вимог підпункту 2 пункту 2 постанови № 2634 ліцензіат повідомив
вчасно, а саме листами від 27.08.2020 № 15-9324 № 15-9325.
Враховуючи вищезазначене та пропозиції надані службовою запискою
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики від 21.01.2021
№ 79/17-21, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою:
Відповідно до пунктів 1, 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», 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, у межах здійснення заходу державного регулювання, Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що
проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення
(перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії для ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05506460)
шляхом його зміни в бік зменшення на суму 22,05 тис. грн без ПДВ (економія коштів
Інвестиційної програми на 2018 рік).

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 результати позапланової виїзної
перевірки ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
та
здійснення
заходу
державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 лютого 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 22 січня 2021 року № 26, проведеної на підставі постанови
НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2440 «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО», посвідчення на проведення
позапланової виїзної перевірки від 24 грудня 2020 року № 764, установлено, що
ЛЬВІВСЬКИМ
МІСЬКИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05506460) виконано підпункт 2 пункту
2 постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2634 «Про накладення штрафу
на ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії, необхідність усунення порушень та здійснення
заходів державного регулювання», а саме освоєно профінансовані кошти на
виконання заходу Інвестиційної програми на 2018 рік (ВРТЕ) на суму 384,84
тис. грн без ПДВ, але отримано економію коштів у розмірі 22,05 тис. грн.
Відповідно до статей 17 та 19 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних

2

послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Відповідно до пунктів 1, 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», 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, у межах
здійснення заходу державного регулювання, Департаменту із регулювання відносин у
сфері енергетики, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься
у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу
на виробництво теплової енергії для ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05506460) шляхом його
зміни в бік зменшення на суму 22,05 тис. грн без ПДВ (економія коштів Інвестиційної
програми на 2018 рік).

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Копію постанови надіслано (отримав) __________________
__________________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 2021 року

_________________

Департамент ліцензійного
контролю
«__»___________ 2021 рік

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про результати позапланової виїзної перевірки
ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» та здійснення заходу державного
регулювання»
Відділом НКРЕКП у Львівській області було проведено позапланову виїзну перевірку
виконання
ЛЬВІВСЬКИМ
МІСЬКИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО», Підприємство, ліцензіат)
вимог підпункту 4 пункту 2 постанови НКРЕКП від 06.12.2019 № 2634 «Про накладення
штрафу на ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» 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 № 2634) за результатами якої складено Акт від 22.01.2021 № 27 (транспортування),
який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП.
Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Постанови № 2634 ЛМКП «Львівтеплоенерго»
зобов’язано до 30.11.2020 освоїти профінансовані кошти на виконання заходів Інвестиційної
програми на 2018 рік (далі – ІП на 2018 рік) у розмірі 550,15 тис. грн без ПДВ, про що після
закінчення зазначеного терміну виконання протягом 15 робочих днів письмово повідомити (з
наданням належним чином завірених та структурованих копій підтвердних документів, у тому
числі актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію) НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у
Львівській області.
Перевіркою було встановлено, що ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» освоєно
профінансовані кошти на виконання заходу Інвестиційної програми на 2018 рік, а саме на
об’єкти «Реконструкція-заміна теплової мережі від Яреми, 4 до Лазаренка, 27» та
«Реконструкція-заміна теплових мереж Дж. Вашингтона від ТК-0743 до ТК-0744» на загальну
суму 491,87 тис. грн, економія коштів становить 58,28 тис. грн (550,15 тис. грн – 491,87 тис.
грн) при цьому слід зазначити, що захід виконано в повному обсязі.
Про виконання вимог підпункту 2 пункту 2 постанови № 2634 ліцензіат повідомив
вчасно, а саме листами від 27.08.2020 № 15-9324 № 15-9325.
Враховуючи вищезазначене та службову Департаменту із регулювання відносин у
сфері теплопостачання від 19.01.2021 № 20/18/-21, Департамент ліцензійного контролю
пропонує прийняти постанову, якою:
Відповідно до пунктів 1, 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», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», пунктів 4.2 та 4.4
Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року № 528, у межах
здійснення заходу державного регулювання, Департаменту із регулювання відносин у сфері
теплопостачання, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі
відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на теплову
енергію для ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05506460) шляхом його зміни в бік зменшення на
суму 58,28 тис. грн без ПДВ (економія коштів Інвестиційної програми на 2018 рік).

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 результати позапланової виїзної
перевірки ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
та
здійснення
заходу
державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 лютого 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 22 січня 2021 року № 27, проведеної на підставі постанови
НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2440 «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО», посвідчення на проведення
позапланової виїзної перевірки від 24 грудня 2020 року № 765, установлено, що
ЛЬВІВСЬКИМ
МІСЬКИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05506460) виконано підпункт 4 пункту
2 постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2634 «Про накладення штрафу
на ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії, необхідність усунення порушень та здійснення
заходів державного регулювання», а саме освоєно профінансовані кошти на
виконання заходу Інвестиційної програми на 2018 рік на суму 491,87 тис. грн
без ПДВ, але отримано економія коштів у розмірі 58,28 тис. грн.
Відповідно до статей 17 та 19 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних

2

послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Відповідно до пунктів 1, 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», статті 20 Закону України «Про
теплопостачання», пунктів 4.2 та 4.4 Процедури встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою
НКРЕКП від 31 березня 2016 року № 528, у межах здійснення заходу державного
регулювання, Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання,
підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі
відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на
теплову енергію для ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05506460) шляхом його
зміни в бік зменшення на суму 58,28 тис. грн без ПДВ (економія коштів Інвестиційної
програми на 2018 рік).

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Копію постанови надіслано (отримав) __________________
__________________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 2021 року

_________________

