ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова

Департамент
ліцензійного контролю
«___» ________ 2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на Комунальне
підприємство Броварської міської ради Київської області
«Броваритепловодоенергія» за порушення Ліцензійних умов з виробництва,
Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання
теплової енергії»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області було проведено планову
виїзну
перевірку
дотримання
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
БРОВАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, за
результатами якої складено Акт від 09 жовтня 2017 року № 170 (розміщено на сайті
НКРЕКП
за
посиланням
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/AktBrovariteplovodoenergiya_09.10.2017-170.pdf
та встановлено наступні порушення
Ліцензійних умов:
№
п/п
1

2

Виявлене порушення

Суть порушення

Порушення щодо дотримання вимог законодавства, яким
регулюється діяльність у сфері природних монополій та
сфері теплопостачання, а саме пункту 4.2 Порядку
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженого
наказом
Міністерства
регіонального
пунктів 3.1
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
Ліцензійних умов
господарства України від 14 грудня 2012 року № 630,
з виробництва,
постановою Національної комісії, що здійснює державне
транспортування
регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012
та постачання
року № 381 щодо щорічного, не пізніше ніж за два місяці
до дати початку планового періоду, подання до
уповноваженого
органу
заяви
щодо
схвалення
(погодження)
інвестиційної
програми
разом
з
документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу ІІІ
цього Порядку.
Перевіркою встановлено, що ліцензіат невчасно надав до НКРЕКП заяву щодо схвалення
Інвестиційної програми на 2015 рік (від 13 серпня 2015 року № 02-1376) та 2017 рік
(від 04 квітня 2017 року № 02-741/1)
Порушення щодо дотримання вимог законодавства,
пунктів 3.1
Ліцензійних умов
якими регулюється діяльність у сфері природних монополій
та сфері теплопостачання, зокрема абзацу третього статті
з виробництва,
14 Закону України «Про природні монополії» в частині
транспортування
обов’язкового виконання рішень національних комісій, які
та постачання

2

регулюють природні монополії, а саме постанови
Національної
комісії,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 13 серпня 2015 року № 2173 «Про схвалення
Інвестиційної програми Комунального підприємства
Броварської
міської
ради
Київської
області
«Броваритепловодоенергія» на 2015 рік» та постанови
Національної
комісії,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 05 листопада 2015 року № 2722 «Про
схвалення Інвестиційної програми Комунального
підприємства Броварської міської ради Київської області
«Броваритепловодоенергія» на 2016 рік».
Інвестиційна програма 2015 року
Інвестиційна програма КП «Броваритепловодоенергія» на 2015 рік схвалена постановою
НКРЕКП від 13 серпня 2015 року № 2173 у сумі 5 145,94 тис. грн (без ПДВ), у тому числі
за джерелами фінансування:
амортизаційні відрахування – 2 965,63 тис. грн;
виробничі інвестиції з прибутку – 2 180,31 тис. грн;
ІП схвалена на плановий відпуск теплової енергії в обсязі 323,649 тис. Гкал, у тому числі:
населення – 284,902 тис. Гкал;
бюджетні організації – 25,439 тис. Гкал;
інші споживачі – 13,308 тис. Гкал.
Фактичний відпуск теплової енергії у 2015 році становив – 224,817 тис. Гкал, у тому числі:
населення – 205,715 тис. Гкал;
бюджетні організації – 13,341 тис. Гкал;
інші споживачі – 5,761 тис. Гкал.
Інформація про фактично нараховані та фактично отримані
КП «Броваритепловодоенергія» кошти для фінансування ІП на 2015 рік
тис. грн
Джерела фінансування

Фактично нараховано Фактично отримано

Перераховано на спец.
рахунок

населення
амортизаційні відрахування

1 884,35

2 088,48

2 212,84

114,31
702,18

114,30
931,51

Бюджет
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
Всього по ІП

122,20
750,70

Інші споживачі
52,77
58,76
324,18
354,67
Всього за всіма категоріями
2 059,32
2 261,54
1 074,88
1 056,85
3 134,20
3 318,39

58,76
550,19
2 385,90
1 481,70
3 867,6

Відповідно до фактичного обсягу реалізації теплової енергії у 2015 році
Підприємство отримало джерел фінансування ІП – 3 134,2 тис. грн (без ПДВ). Крім того,
отримано амортизаційні відрахування на обсяг транспортування теплової енергії іншим
власникам теплової енергії у сумі 28,72 тис. грн (без ПДВ). Також перевіркою
встановлено, що КП «Броваритепловодоенергія» в 2015 році отримало дотації на
відшкодування різниці в тарифах за 9 місяців у сумі 11 125,4 тис. грн. Сума
амортизаційних відрахувань в дотації становить 404,5 тис. грн.
Отже, загальна сума на виконання ІП 2015 року становить – 3 567,42 тис. грн.
Аналіз фактичного виконання КП «Броваритепловодоенергія» ІП за 2015 рік
№

Найменування заходів ІП

Обсяг фінансування з початку дії

Обсяги виконання заходів

3
з

(пооб’єктно)

ІП

/п
тис. грн (без ПДВ)
%
фінансу- план
вання
3
4
5
6
7
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
план

1
1.
2

2

факт

відхилення

Заміна теплових мереж в м.
4 923,0 3 246,71 1 676,29
65,95
2,41
Бровари, Київської області
Разом
Джерела фінансування:
- амортизаційні відрахування
2 965,63 2 887,29
78,34
97,36
- виробничі інвестиції з прибутку 1 957,37 359,43
1597,94
18,36
3.
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Встановлення приладів обліку
3.2.2.1 теплової енергії на житлових
222,94
201,08
21,86
90,20
9
будинках
Разом
Джерела фінансування:
- амортизаційні відрахування
0
0
0
0
- виробничі інвестиції з прибутку 222,94
201,08
21,86
90,20
4
Всього по ІП
5 145,94 3 447,80 1698,14
67,00
11,41
Джерела фінансування:
- амортизаційні відрахування
2 965,63 2 887,29
78,34
97,36
- виробничі інвестиції з прибутку 2 180,31 560,51
1 619,8
25,71
Сума фінансування ІП за
5
3 567,42 3 447,80
119,62
96,65
фактичними обсягами
2.2.1.1

у кількісному вираженні в
цілому за ІП
одиниці
%
Відхифакт
виконалення
ння
8
9
10

1,85

0,56

76,76

9

0

100

10,85

0,56

95,09

Невиконання ІП 2015 року становить 119,62 тис. грн.
Інвестиційна програма 2016 року
Інвестиційна програма КП «Броваритепловодоенергія» на 2016 рік схвалена постановою
НКРЕКП від 05 листопада 2015 року № 2722 у сумі 5 145,94 тис. грн (без ПДВ), у тому
числі за джерелами фінансування:
амортизаційні відрахування – 2 965,63 тис. грн;
виробничі інвестиції з прибутку – 2 180,31 тис. грн;
ІП схвалена на плановий відпуск теплової енергії в обсязі 323,649 тис. Гкал, утому числі:
населення –284,902 тис. Гкал;
бюджетні організації – 25,439 тис. Гкал;
інші споживачі – 13,308 тис. Гкал;
Фактичний відпуск теплової енергії за звітний період становить – 222,389 тис. Гкал, у тому
числі:
населення – 199,408 тис. Гкал;
бюджетні організації – 15,746 тис. Гкал;
інші споживачі – 7,235 тис. Гкал.
Інформація про фактично нараховані та фактично отримані
КП «Броваритепловодоенергія» кошти для фінансування ІП на 2016 рік
тис. грн
Джерела фінансування

Фактично нараховано Фактично отримано

Перераховано на спец.
рахунок

населення
амортизаційні відрахування

1 826,58

1 641,06

1302,56

Бюджет
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку

144,23
886,03

143,44
881,18

143,44
0,00

амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку

Інші споживачі
66,27
62,80
407,11
381,02
Всього за всіма категоріями

62,80
0,00

4
амортизаційні відрахування
інвестиції з прибутку
Всього по ІП

2 037,08
1 293,14
3 330,22

1 874,30
1 262,20
3 109,50

1507,8
0,00
1507,8

Відповідно до фактичного обсягу реалізації теплової енергії у 2016 році
Підприємство отримало джерел фінансування ІП – 3 330,22 тис. грн (без ПДВ). Крім того,
отримано амортизаційні відрахування на обсяг транспортування теплової енергії іншим
власникам теплової енергії у сумі 34,91 тис. грн (без ПДВ).
Отже, загальна сума на виконання ІП 2016 року становить – 3 365,13 тис. грн.
Аналіз фактичного виконання КП «Броваритепловодоенергія» ІП за 2016 рік
Обсяги виконання заходів
у кількісному вираженні в цілому за ІП
одиниці

Обсяг фінансування з початку дії ІП
№
з/п

Найменування заходів ІП
(пооб’єктно)

тис. грн. (без ПДВ)

%
фінансу- план
вання
3
4
5
6
7
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
план

1
1.
2
2.2.1.1

3.
4

5

2

факт

відхилення

Заміна теплових мереж в м.
5 145,94 1 507,76 3 638,18
29,30
1,24
Бровари, Київської області
Разом
Джерела фінансування:
- амортизаційні відрахування
2 965,63 1 507,76 1 457,87
50,84
- виробничі інвестиції з прибутку 2 180,31
0,00
2 180,31
0
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Всього по ІП
5 145,94 1 507,76 3 638,18 29,30
1,24
Джерела фінансування:
- амортизаційні відрахування
2 965,63 1 507,76 1 457,87
50,84
- виробничі інвестиції з прибутку 2 180,31
0,00
2 180,31
0
Сума фінансування ІП за
3 365,13 1 507,76 1 857,37
44,81
фактичними обсягами

факт

відхилення

%
виконання

8

9

10

0,67

0,43

53,87

0,67

0,43

53,87

Невиконання ІП 2016 року становить 1 857,37 тис. грн.

3

Інвестиційна програма КП «Броваритепловодоенергія» на 2017 рік схвалена постановою
НКРЕКП від 29 червня 2017 року № 822 у сумі 5 145,94 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за
джерелами фінансування:
амортизаційні відрахування – 2 965,63 тис. грн;
виробничі інвестиції з прибутку – 2 180,31 тис. грн.
Порушення в частині дотримання вимог законодавства,
якими регулюється діяльність у сфері природних монополій
та у сфері теплопостачання, а саме пункту 6 Порядку
зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним
пунктів 3.1
режимом використання для проведення розрахунків за
Ліцензійних умов
інвестиційними програмами, використання зазначених
з виробництва,
коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері
транспортування
теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету
та постачання
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, у частині
щоденного перерахування на спеціальний рахунок
коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах
для виконання інвестиційних програм.
Інформація щодо перерахування коштів на спец. рахунок

Період
2016 рік

Фактично нараховані
Фактично
джерела (без урахування
отримано
різниці), тис. грн
(від сплати за т/е),
тис. грн
3 330,22
3 109,50

Перераховано на
спец. рахунок,
тис. грн

Відхилення,
тис. грн.

1 507,8

1 601,7

У 2015 році кошти отримані на виконання заходів інвестиційної програми 2015 року в

5

4

5

6

повному обсязі перераховано на спец. рахунок.
Порушення
в
частині
дотримання
вимог
підпунктів 5.2.2 пунктів
установлених Національною комісією, що здійснює
5.2 Ліцензійних умов
державне регулювання у сфері комунальних послуг,
з виробництва,
щодо провадження господарської діяльності, яка не
транспортування
належить до сфери природних монополій, якщо така
та постачання
діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані
природної монополії.
Фінансовий результат від провадження інших крім ліцензованих видів діяльності:
у 2015 році отримано збиток в розмірі 1 644,90 тис. грн (надання послуг з
централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення),
Водночас за результатами господарської діяльності з інших видів, крім ліцензованих у
2016 році підприємством отримано прибуток в розмірі 511,00 тис. грн.
Порушення в частині надання органу ліцензування
підпунктів 5.2.3 пунктів
5.2 Ліцензійних умов
інформації про результати провадження інших, крім
з виробництва,
ліцензованих, видів діяльності.
транспортування
та постачання
Перевіркою встановлено, що КП «Броваритепловодоенергія» не подавало до НКРЕКП
інформацію про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності за усі квартали та
річний з наростаючим підсумком 2015-2016 років.
Порушення щодо дотримання вимог законодавства, яким
регулюється діяльність у сфері природних монополій та
сфері теплопостачання, а саме статті 191 Закону України
«Про теплопостачання» та пункту 8 Порядку розподілу
коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків з
постачальником природного газу, на якого покладено
пунктів 3.1
спеціальні обов’язки, затвердженого постановою Кабінету
Ліцензійних умов
Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217, у частині
з виробництва,
перерахування коштів за теплову енергію та/або надання
та постачання
комунальних послуг з централізованого опалення,
централізованого постачання гарячої води від усіх
категорій споживачів виключно на поточні рахунки зі
спеціальним
режимом
використання,
відкриті
теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями
та їх структурними підрозділами в уповноваженому
банку для відповідної категорії споживачів.
Інформація про надходження коштів на рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного
газу за 2015 рік
Показники, тис. грн
Всього надходження
коштів за теплову
енергію, без пільг та
субсидій
Надходження коштів на
рахунок із спеціальним
режимом використання
Відхилення,
тис. грн.
Відхилення, %

населення

бюджет

інші
споживачі

релігійні
організації

Всього

63 459,69

16 734,38

8 330,74

72,31

88 597,12

52 151,28

16 587,06

7 437,59

72,31

76 248,23

-11 308,41

-147,32

-893,15

0

-12 348,89

-17,82

-0,88

-10,72

0

-13,94

Перевіркою встановлено, що в 2015 році не всі кошти за послуги з теплопостачання
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сплачувались
на
рахунки
із
спеціальним
режимом
використання.
КП «Броваритепловодоенергія» самостійно були проведені розрахунки з ПАТ «НАК
«Нафтогаз України» за природний газ з поточного рахунку підприємства в сумі 8 564,61
тис. грн, що підтверджується бухгалтерськими виписками по поточному рахунку.
Інформація про надходження коштів на рахунки із спеціальним режимом використання
для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено
спеціальні обов’язки за 2016 рік
Таблиця № 46
Показники, тис. грн
Всього надходження
коштів за теплову енергію,
без пільг та субсидій
Надходження коштів на
рахунок із спеціальним
режимом використання
Відхилення, тис. грн
Відхилення, %

населення

бюджет

інші
споживачі

релігійні
організації

Всього

82 706,83

19 853,11

8 607,06

52,50

111 219,499

76 371,96

21 140,24

8 799,58

52,20

106 364,28

-6344,87
-7,6

1 287,13
6,48

192,52
2,24

0
0

-4 855,22
-4,37

Перевіркою встановлено, що в 2016 році КП «Броваритепловодоенергія»
поточного рахунку були здійснені платежі в сумі 5 968,224 тис.грн, а саме:
- ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за природний газ в сумі 430,885 тис. грн;
- ПАТ «Київоблгаз» за розподіл природного газу в сумі 4 137,339 тис. грн;
- ТОВ «ФЕЛІКС ТРЕЙД» за покупну теплову енергію в сумі 1 400,00 тис. грн.
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з

Порушення щодо дотримання вимог законодавства,
якими регулюється діяльність у сфері природних
монополій та сфері теплопостачання, а саме Порядку
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для проведення
розрахунків з постачальником природного газу, на якого
покладено
спеціальні
обов’язки,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014
року № 217 (зі змінами), а саме:
в 2015 році порушення пункту 9 в частині подання
розрахунку нормативів перерахування коштів, що
пунктів 3.1
надходять як плата за теплову енергію або надані
Ліцензійних умов
комунальні послуги з централізованого опалення,
з виробництва,
централізованого постачання гарячої води від усіх
та постачання
категорій споживачів, до 20 числа місяця, що передує
місяцю, в якому застосовуватимуться нормативи, до
НКРЕКП за встановленими формами;
в 2016 році порушення пункту 10, в частині подання
інформації щодо укладених договорів з оператором
газотранспортної системи про надання послуг з
транспортування природного газу чи оператором
газорозподільної системи про надання послуг з розподілу
природного газу до 17 числа місяця, що передує
розрахунковому, до НКРЕКП за встановленими
формами.
Перевіркою встановлено, що КП «Броваритепловодоенергія» в 2015 році порушено
терміни подання інформації для розрахунку нормативів від 2 до 8 днів, а в 2016 році – від 2
до 10 днів.
Порушення щодо дотримання вимог законодавства,
пунктів 3.1
Ліцензійних умов
яким регулюється діяльність у сфері природних монополій
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та сфері теплопостачання, а саме пунктів 2.1, 2.10 Правил
організації звітності, що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, затверджених постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг від 11 жовтня 2013 року № 202 щодо:
необхідності ґрунтування усіх показників звіту на
достовірних даних первинного обліку, що забезпечує
можливість порівняння і контролю даних;
подання до Комісії обов’язкової звітності в терміни,
визначені додатками 1, 2, 7, 10 до цих Правил.
І. Перевіркою встановлено, що у звітності за формою № 2-НКП за 2015 рік ліцензіатом
невірно відображений обсяг надходження теплової енергії до власної теплової мережі
ліцензіата, у тому числі з колекторів джерел теплової енергії інших ліцензіатів, а саме в
рядку 220 зазначено обсяг – 2 089 Гкал, тоді як за даними Актів приймання-передачі обсяг
становить – 3 152 Гкал. Крім того, за результатами аналізу Департаментом із регулювання
відносин у сфері теплопостачання форм звітності у 2016 році виявлено, що у формі
звітності № 3-НКП не відображено обсяг та вартість послуг з транспортування теплової
енергії.
ІІ. Перевіркою встановлено, що в 2015 та 2016 роках КП «Броваритепловодоенергія»
звітність за формами №№ 1-НКП, 2-НКП, 7-НКП, 10-НКП подавалась до НКРЕКП та
Територіального органу НКРЕКП з порушенням термінів від 1 до 20 робочих днів.
Також встановлено, що звітність за формами № 7-НКП за І-ІV квартали 2016 року та
№ 10-НКП за 2016 рік в електронному вигляді не направлялась.
Довідково
Інформація щодо розрахунків за енергоносії за 2015 рік (без ПДВ)
з виробництва,
транспортування
та постачання

№

Сальдо на
Сальдо на
Нараховано
Сплачено
01.01.2015
31.12.2015
Електрична енергія
1 ПАТ «Київобленерго»
290,8
13 074,4
13 892,2
-527,0
Вода
2 ДП «Радіопередавальний центр»
0,0
0,4
0,4
0,0
Природний газ (з врахуванням транспортування/розподілу)
3 НАК «Нафтогаз України»
5 349,5
79 699,6*
68 796,0
16 253,1
ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз
389,8
0,0
0,0
389,8
4 України»**
Теплова енергія покупна
5 ТОВ «Фелікс Трейд»
–
2 650,1
1 756,9
893,2
* Розбіжність в вартості природного газу між даними бухгалтерського обліку та рядку 020 форми
№ 8-НКП-ЖКК в сумі 83,1 (79 699,6-79 616,5) тис. грн виникла в зв’язку з тим, що дана вартість газу була віднесена
до іншого ліцензованого виду діяльності (централізованого водопостачання та водовідведення).
** Інфляційні нарахування, проценти річні
Найменування організації

Інформація щодо розрахунків за енергоносії за 2016 рік (без ПДВ)
№

Найменування організації

Сальдо на
Нараховано
01.01.2016
Електрична енергія
-527,0
12 961,4
Вода
0,0
0,6
Природний газ
16 253,1
123 079,8*

1

ПАТ «Київобленерго»

2

ДП Радіопередавальний центр

3

НАК «Нафтогаз України»
ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз
389,8
0,0
України»**
Транспортування/розподіл природного газу
Броварське ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз»
0,0
18 915,6
філія УМГ «Київтрансгаз»
0,0
2 800,0
ПАТ «Укртрансгаз»

4
5
6

Сплачено

Сальдо на
31.12.2016

12 428,8

-34,3

0,0

0,6

87 854,9

51 478,0

25,0

364,8

13 565,2

5 350,4

1 056,0

1 744,0

8
Теплова енергія покупна
ТОВ «Фелікс Трейд»
893,2
1 516,2
1 166,7
1 242,7
* Розбіжність в вартості природного газу між даними бухгалтерського обліку та рядку 020 форми
№ 8-НКП-ЖКК в сумі 248,2 (144 795,4-144 547,2) тис. грн виникла в зв’язку з тим, що дана вартість газу була
віднесена до іншого ліцензованого виду діяльності (централізованого водопостачання та водовідведення).
** Інфляційні нарахування, проценти річні
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Стан розрахунків Підприємства за спожитий природний газ за 2015-2016 роки (без ПДВ)
Показники
од. вим.
Заборгованість за газ на початок періоду
тис. грн
- заборгованість перед ДК «Газ України»*
тис. грн
- заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
тис. грн
Обсяг спожитого газу, у тому числі:
тис. м куб.
Населення
тис. м куб
Бюджет
тис. м куб
Інші споживачі
тис. м куб
Релігійні організації
тис. м куб
Вартість спожитого природного газу, у тому числі:
тис. грн
Населення
тис. грн
Бюджет
тис. грн
Інші споживачі
тис. грн
Релігійні організації
тис. грн
Оплата за природний газ – всього, у т. ч.:
тис. грн
- за минулий період
тис. грн
- за поточний період
тис. грн
Рівень оплати за поточний рік
%
Рівень оплати в поточному році
%
Загальний рівень оплати (з урахуванням
заборгованості)
%
тис. грн
Заборгованість за газ на кінець періоду, у т. ч.:
- заборгованість перед ДК «Газ України» *
тис. грн
- заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
тис. грн
* Інфляційні нарахування, проценти річні
**без урахування оплати ДК «Газ України» в сумі 25,0 тис. грн.

2015 рік
5 739,3
389,8
5 349,5
35 715,857
33 082,569
1 691,505
928,733
13,05
79 699,6
60 724,4
12 290,7
6 636,4
48,1
68 796,0
5 349,5
63 446,5
79,6
86,3

2016 рік
16 642,9
389,8
16 253,1
34 380,542
31 017,273
2 231,6
1 118,505
13,164
123 079,8
101 120,4
18 447,0
3 479,9
32,5
87 854,9**
16 253,1
71 601,7
58,2
71,4

80,9

63,0

16 642,9
389,8
16 253,1

51 842,8
364,8
51 478,0

Перевіркою встановлено, що КП «Броваритепловодоенергія» оплатило перед ПАТ «НАК
«Нафтогаз України» заборгованість за спожитий природний газ у 2016 році в сумі 51 478,0 тис.
грн (без ПДВ) протягом січня-лютого 2017 року.
Штрафні санкції перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз Україна» у сумі 364,8 тис. грн
31 липня 2017 року було списано.
Інформація про розрахунки споживачів за спожиту теплову енергію
за 2015-2016 роки (без ПДВ)
Показники
Заборгованість за спожиту теплову енергію на початок
періоду (з урахуванням пільг населення)
Обсяг спожитої теплової енергії та послуг з її транспортування
Вартість спожитої теплової енергії
Оплата за спожиту теплову енергію
Дотації на відшкодування різниці в тарифі, всього, у т. ч.:
- за минулі періоди
- за рік
Рівень оплати
Загальний рівень оплати (з урахуванням заборгованості)
Заборгованість за спожиту теплову енергію на кінець
періоду
Показники
Пільги та субсидії
Дотації на відшкодування різниці в тарифах
Разом:

од. вим.

2015

2016

тис. грн.

20 719

20 619

тис. Гкал
тис. грн
тис. грн

%
%

224,817
106 937
107 037
12 971,6
1 846,2
11 125,4
100,1
83,8

222,389
167 025
141 426
0,0
0,0
0,0
84,7
75,4

тис. грн

20 619

46 218

тис. грн

2015 рік, тис. грн
18 421,0
12 971,6
31 392,6

2016 рік, тис. грн
30 206,2
0,0
30 206,2
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Стан розрахунків споживачів
за теплову енергію з урахуванням послуги на опалення та гаряче постачання води
за 2015 рік (тис. грн, без ПДВ)
Найменування
Заборгованість
категорії
на 01.01.2015
споживачів
1 Населення*
17 700,79
2 Бюджетні
-271,00
установи
3 Інші споживачі,
3 304,94
4 Релігійні
-15,99
організації
20 718,74
Всього
* з урахуванням пільг та субсидій
№
з/п

Нараховано в
звітному
періоді
80 076,33

Сплачено
за звітний
період
80 676,32

% сплати за
звітний
період
100,73

17 240,18

16 734,38

97,07

9 552,92

9 554,07

100,01

67,75

72,31

106,73

106 937,18

107 037,08

100,08

Заборгованість на
31.12.2015
17100,80
234,80
3303,79
-20,55
20 618,84

Стан розрахунків споживачів
за теплову енергію з урахуванням послуги на опалення та гаряче постачання води
за 2016 рік (тис. грн, без ПДВ)
Найменування
Заборгованість
категорії
на 01.01.2016
споживачів
1 Населення*
17100,80
2 Бюджетні
234,80
установи
3 Інші споживачі,
3303,79
4 Релігійні
-20,55
організації
20 618,84
Всього
* з урахуванням пільг та субсидій
№
з/п

Нараховано
в звітному
періоді
137 208,84

Сплачено за
звітний
період
111 009,91

19 070,53

% сплати за
звітний період

Заборгованість на
31.12.2016

80,91

43 299,74

19 853,11

104,10

-547,78

10 682,57

10 510,10

98,39

3 476,26

63,10

52,58

83,33

-10,03

167 025,04

141 425,70

84,67

46 218,19

Баланс щодо використання природного газу та відпуску теплової енергії
в розрізі категорій споживачів у 2015 році
№
з/п

1
2
3
4

Плановий
обсяг палива
Категорія
відповідно до
споживачів
структури,
тис. м3
Населення
Бюджет
Інші
Релігійні
організації
Всього

Планова
вартість
палива,
тис. грн

44 381,725
3 949,950
2 111,181

79 569,63
29 082,26
15 546,78

16,181

60,856

50 459,037

Використано природного газу на
Відпуск теплової енергії
виробництво т/е:
% обсягу
% обсягу
Обсяг,
Вартість,
від
Обсяг, Вартість,
від
тис. м3
тис. грн
загальної тис. Гкал тис. грн загальної
кількості
кількості
33 082,569 60 724,37
92,62
205,715
80 076
91,36
1 691,505 12 290,68
4,74
13,341
17 240
5,92
917,392
6 553,28
2,60
5,672
9553
2,68
13,05

124 259,515 35 704,16

48,17

0,04

0,089

68

0,04

79 616,497

100,00

224,817

106 937

100,00

Баланс щодо використання природного газу та відпуску теплової енергії
в розрізі категорій споживачів у 2016 році
№
з/п

1
2
3
4

Категорія
споживачів

Населення
Бюджет
Інші
Релігійні
організації
Всього

Плановий
обсяг палива
відповідно до
структури,
тис. м3
44 381,725
3 949,950
2 111,181
16,181
50 459,037

Використано природного газу
Відпуск теплової енергії
на виробництво т/е:
% обсягу
% обсягу
Обсяг,
Вартість,
від
Обсяг, Вартість,
від
тис. м3
тис. грн
загальної тис. Гкал тис. грн
загальної
кількості
кількості
168 121,54 31 017,273 120 518,53
90,22
199,408
137 209
89,51
27 077,89 2 231,600 15 935,65
6,49
15,746
19 071
7,07
14 466,59 1 108,123 8 052,45
3,25
7,150
10 693
3,39
Планова
вартість
палива,
тис. грн

53,29

13,164

40,56

209 719,306 34 370,16 144 547,19

0,04

0,085

52

0,04

100,0

222,389

167 025

100,00
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Облік теплової енергії, яка відпускається споживачам в натуральному вираженні за
приладами обліку по категоріям споживачів

Категорія
споживачів

Населення*
Бюджетні
установи **
Інші споживачі
Релігійні
організації
Всього

Відпуск теплової
Питома вага відпуску
Кількість
Не
Оснащення
енергії (тис. Гкал)
теплової енергії,%
Кількість встановлених обладнані
приладами
За
Без
За
Без
споживачів
приладів
лічильник
обліку (%) приладами приладів приладами приладів
обліку, од.
ами
обліку
обліку
обліку
обліку
2015 рік
367
313
54
85,3
136,484
69,231
66,3
33,7
107
82
25
76,6
9,126
4,215
68,4
31,6
435
1

396
1

39
0

910

792

118

91,0
100,0

3,289

2,383

58,0

42,0

0,089

0,00

100,0

0,0

87,0

148,988

75,829

66,3

33,7

2016 рік
Населення*
367
394
3
99,2
177,695
21,713
89,1
10,9
Бюджетні
105
87
18
82,9
12,747
2,999
81,0
19,0
установи **
Інші споживачі
447
412
35
92,2
5,287
1,863
73,9
26,1
Релігійні
1
1
0
100,0
0,085
0,00
100,0
0,0
організації
Всього
920
894
56
93,9
195,814
26,575
88,0
12,0
*Станом на 31 грудня 2015 року приладами обліку не обладнано 54 багатоквартирні будинки, а станом на 31
грудня 2016 року – 3 будинки
** З врахуванням індивідуальних та загальнобудинкових приладів обліку.

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:
Прийняти постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 85 000 гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
(07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, 3-А, код ЄДРПОУ 13711949, директор –
Андрєєв Василь Олександрович) за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов
з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії.
2. Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» забезпечити належні розрахунки за
енергоносії.
2.
При найближчому перегляді тарифів КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» на
теплову енергію:
1)
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури тарифів на
теплову енергію на суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми 2015 року у
розмірі 119 тис. грн (без урахування ПДВ).
2)
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури тарифів на
теплову енергію на суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми 2016 року у
розмірі 1 857,37 тис. грн (без урахування ПДВ).

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
______________________

Київ

№ ________________

Про
накладення
штрафу
на
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
за порушення Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування, Ліцензійних умов з
постачання теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 22 березня 2018 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 09 жовтня 2017 року № 170, 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 15 червня 2017 року № 785 «Про проведення
планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, у IIІ кварталі 2017 року»,
посвідчення на проведення планової перевірки від 23 серпня 2017 року № 190,
установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ БРОВАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
(07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 3 А,
код ЄДРПОУ 13711949, директор – Андрєєв Василь Олександрович) порушено
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), затверджені постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня
2012 року № 276 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), Ліцензійні умови
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провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 277
(далі – Ліцензійні умови з транспортування), та Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджені
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 278 (далі – Ліцензійні умови з
постачання), а саме:
пункти 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо дотримання вимог
законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та
сфері теплопостачання, а саме:
абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» в
частині обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень
національних комісій, які регулюють природні монополії, а саме постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 13 серпня 2015 року № 2173 «Про схвалення
Інвестиційної програми Комунального підприємства Броварської міської ради
Київської області «Броваритепловодоенергія» на 2015 рік» та постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 05 листопада 2015 року № 2722 «Про схвалення
Інвестиційної програми Комунального підприємства Броварської міської ради
Київської області «Броваритепловодоенергія» на 2016 рік»,
статті 191 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку розподілу
коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу,
на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217, а саме:
пункту 8 в частині перерахування коштів за теплову енергію та/або
надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого
постачання гарячої води від усіх категорій споживачів виключно на поточні
рахунки зі спеціальним режимом використання, відкриті теплопостачальними і
теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в
уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів,
в 2015 році пункту 9 в частині подання розрахунку нормативів
перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію або надані
комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання
гарячої води від усіх категорій споживачів, до 20 числа місяця, що передує
місяцю, в якому застосовуватимуться нормативи, до НКРЕКП за
встановленими формами,
в 2016 році пункту 10 в частині подання інформації щодо укладених
договорів з оператором газотранспортної системи про надання послуг з
транспортування природного газу чи оператором газорозподільної системи про
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надання послуг з розподілу природного газу до 17 числа місяця, що передує
розрахунковому, до НКРЕКП за встановленими формами,
пункту 6 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними
програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх
витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, у частині щоденного
перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в
установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,
пункту 4.2 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381 щодо щорічного, не
пізніше ніж за два місяці до дати початку планового періоду, подання до
уповноваженого органу заяви щодо схвалення (погодження) інвестиційної
програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу ІІІ цього
Порядку,
пунктів 2.1, 2.10 Правил організації звітності, що подається до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202
щодо:
необхідності ґрунтування усіх показників звіту на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних,
подання до Комісії обов’язкової звітності в терміни, визначені додатками
1, 2, 7, 10 до цих Правил;
підпункти 5.2.2 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання в частині
дотримання вимог установлених Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо провадження
господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій,
якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної
монополії;
підпункти 5.2.3 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання в частині надання
органу ліцензування інформації про результати провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності.
Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та статті 17 Закону України «Про природні монополії» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
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ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Накласти штраф у розмірі 85 000 гривень на КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» (07400, Київська область, м. Бровари,
вул. Грушевського, 3 А, код ЄДРПОУ 13711949, директор – Андрєєв Василь
Олександрович) за порушення:
пунктів 3.1 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання щодо дотримання вимог
законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та
сфері теплопостачання, а саме:
абзацу третього статті 14 Закону України «Про природні монополії» в
частині обов’язкового виконання суб’єктами природних монополій рішень
національних комісій, які регулюють природні монополії, а саме постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 13 серпня 2015 року № 2173 «Про схвалення
Інвестиційної програми Комунального підприємства Броварської міської ради
Київської області «Броваритепловодоенергія» на 2015 рік» та постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 05 листопада 2015 року № 2722 «Про схвалення
Інвестиційної програми Комунального підприємства Броварської міської ради
Київської області «Броваритепловодоенергія» на 2016 рік»,
статті 191 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку розподілу
коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу,
на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217, а саме:
пункту 8 в частині перерахування коштів за теплову енергію та/або
надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого
постачання гарячої води від усіх категорій споживачів виключно на поточні
рахунки зі спеціальним режимом використання, відкриті теплопостачальними і
теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в
уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів,
в 2015 році пункту 9 в частині подання розрахунку нормативів
перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію або надані
комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання
гарячої води від усіх категорій споживачів, до 20 числа місяця, що передує
місяцю, в якому застосовуватимуться нормативи, до НКРЕКП за
встановленими формами,
в 2016 році пункту 10 в частині подання інформації щодо укладених
договорів з оператором газотранспортної системи про надання послуг з
транспортування природного газу чи оператором газорозподільної системи про
надання послуг з розподілу природного газу до 17 числа місяця, що передує
розрахунковому, до НКРЕКП за встановленими формами,
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пункту 6 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними
програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх
витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, у частині щоденного
перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в
установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,
пункту 4.2 Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381 щодо щорічного, не
пізніше ніж за два місяці до дати початку планового періоду, подання до
уповноваженого органу заяви щодо схвалення (погодження) інвестиційної
програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу ІІІ цього
Порядку,
пунктів 2.1, 2.10 Правил організації звітності, що подається до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202
щодо:
необхідності ґрунтування усіх показників звіту на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних,
подання до Комісії обов’язкової звітності в терміни, визначені додатками
1, 2, 7, 10 до цих Правил;
підпунктів 5.2.2 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання в частині
дотримання вимог установлених Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо провадження
господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій,
якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної
монополії;
підпунктів 5.2.3 пунктів 5.2 Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання в частині надання
органу ліцензування інформації про результати провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).
2. Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
забезпечити належні розрахунки за енергоносії.
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3.
При найближчому перегляді тарифів КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» на теплову енергію:
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури
тарифів на теплову енергію на суму невикористаних коштів схваленої
Інвестиційної програми 2015 року у розмірі 119 тис. грн без ПДВ.
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури
тарифів на теплову енергію на суму невикористаних коштів схваленої
Інвестиційної програми 2016 року у розмірі 1 857,37 тис. грн без ПДВ.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.
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