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ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ____________ В. Морозова
Департамент
ліцензійного контролю
«___»
2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних
умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов
з постачання»
Сектором НКРЕКП у Миколаївській області було проведено позапланову
виїзну перевірку дотримання ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних
умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії в частині
виконання інвестиційних програм на 2015 та 2016 роки, за результатами якої
складено Акт від 06 листопада 2017 року № 193 (розміщено на сайті НКРЕКП за
посиланням http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//2017/Akt-Mikolaivoblteploenergo_06.11.2017-193.pdf
та встановлено наступні порушення:
№
п/п

Виявлене порушення

Суть порушення

Порушення 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» щодо
пунктів 3.1 Ліцензійних обов’язкового виконання рішень національних комісій
умов з виробництва,
регулювання природних монополій, а саме:
Ліцензійних умов з
постанови Національної комісії, що здійснює державне
транспортування та
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Ліцензійних умов з
від 03 вересня 2015 року № 2271 «Про схвалення
постачання
Інвестиційної
програми
Обласного
комунального
підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2015 рік»;
постанови від 13 червня 2016 року № 1115 «Про
схвалення
Інвестиційної
програми
ОКП
«Миколаївоблтеплоенерго» на 2016 рік».
Перевіркою встановлено, що ліцензіатом не виконано в повному обсязі Інвестиційні
програми на 2015 та 2016 роки, схвалені відповідними постановами НКРЕКП.
Інвестиційна програма на 2015 рік
ІП ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на 2015 рік схвалена постановою НКРЕКП від
03 вересня 2015 року № 2271 на суму 9 532,39 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за джерелами
фінансування:
амортизаційні відрахування на суму 6 559,96 тис. грн;
виробничі інвестиції з прибутку на суму 2 972,43 тис. грн.
ІП схвалена на плановий обсяг реалізації теплової енергії в обсязі 600,221 тис. Гкал.
Фактичний обсяг реалізації теплової енергії у 2015 році зменшився на 13,1% та становив –

521,733 тис. Гкал.
При цьому, фактичні обсяги фінансування ІП на 2015 рік відповідно тарифних джерел,
враховуючи фактичний обсяг реалізованої теплової енергії, склали – 6 094,71 тис. грн (без ПДВ),
у тому числі:
амортизаційні відрахування – 4 394,98 тис. грн;
виробничі інвестиції з прибутку – 1 699,73 тис. грн;
Інформація щодо планових, фактичних та використаних грошових коштів на виконання
ІП на 2015 рік ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» станом на 31.12.2015 (без ПДВ)

Фінансування ІП

Передбачено
тарифом, у т. ч.:
амортизаційні
відрахування
Інвестиції
з
прибутку

Заплановано
надходження
відповідно до
структури
тарифів

Фактичне
нарахування
відповідно
до обсягів
реалізації

Перераховано на
спеціальний
рахунок

тис. грн

тис. грн.

тис. грн

9 532,39

6 094,71

295,72

6 559,96

4 394,98

213,25

2 972,43

1 699,73

82,47

%

Виконання інвестиційної
програми
Освоєно згідно
Профінансован
з актами
о
виконаних
робіт
тис.
%
тис. грн
%
грн

69,13

1,13

0,00

0

Станом на 31.12.2015 фінансування ІП на 2015 рік склало 69,13 тис. грн без ПДВ, що
становить 0,7 % від запланованих надходжень або 1,13 % від фактичних нарахувань.
Тобто недофінансування ІП на 2015 рік, в порівнянні з фактично отриманими джерелами
фінансування становило на загальну суму 6 025,58 тис. грн (без ПДВ), що становить 98,87 %.
Відповідно до протокольного рішення № 7, прийнятого на засіданні НКРЕКП, яке
проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 07.07.2016 № 32) ліцензіати з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, у яких наявна схвалена
інвестиційна програма на 2015 рік мали у термін до 01.11.2016 забезпечити її виконання, зокрема,
першочергово виконати заходи з оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку
споживання теплової енергії, з наданням щоквартальних звітів про її виконання разом із
пояснювальною запискою
ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» продовжило у 2016 році виконання заходів ІП на 2015
рік
Інформація щодо фінансування ІП на 2015 рік станом на 31.12.2016, (без ПДВ)

Фінансування ІП

Передбачено
тарифом, у т. ч.:
амортизаційні
відрахування
Інвестиції
з
прибутку

Заплановано
надходження
відповідно до
структури
тарифів
тис. грн

Фактичне
нарахування
відповідно
до обсягів
реалізації
тис. грн.

Виконання інвестиційної програми

9 532,39

6 094,71

295,72

6 559,96

4 394,98

213,25

2 972,43

1 699,73

82,47

Перераховано на
спеціальний
рахунок
тис. грн

%

Профінансовано

Освоєно згідно з
актами виконаних
робіт

тис. грн

%

тис. грн

%

6 246,17

102,4
8

6 715,76

110,19

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» у 2017 році продовжило виконання запланованих заходів
ІП на 2015 рік без погодження з НКРЕКП.
Перевіркою встановлено, що станом на 30.09.2017 в цілому фактичне фінансування ІП на
2015 рік становило 7 591,13 тис. грн (без ПДВ), що становить 79,64 % від запланованих або
124,55 % від отриманих джерел фінансування ІП на 2015 рік.
По розділу 1 «Виробництво теплової енергії», роботи не фінансувались, виконання – 0
2

По розділу 2 «Транспортування теплової енергії», при запланованих заходах ІП на суму
2 240,51 тис. грн (без ПДВ) Підприємством було фактично введено в експлуатацію об’єктів ІП та
профінансовано грошовими коштами на загальну суму 1 553,02 тис. грн (без ПДВ), що становить
69,32 % від запланованої суми ІП на 2015 рік по розділу 2.
По розділу 3 «Постачання теплової енергії», при запланованих заходах ІП на суму
3 955,35 тис. грн (без ПДВ) Підприємством фактично було встановлено 127 приладів обліку
теплової енергії на житлових будинках (100 %) та профінансовано грошовими коштами на
загальну суму 6 038,13 тис. грн (без ПДВ), що на 2 082,76 тис. грн (без ПДВ) (або 52,66%)
більше планової суми фінансування заходу.
Аналіз фактичного виконання ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ІП на 2015 рік
(станом на 30.09.2017)
№
з/п

1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

3
3.1.2.1

Обсяги фінансування та виконання
Обсяги виконання
у вартісному вираженні
у кількісному вираженні
тис. грн (без ПДВ)
одиниці
Найменування заходів (пооб’єктно) ІП
%
відхиплан
факт
фінансу
план
факт
відхилення
лення
вання
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Усього за розділом 1
3 336,53
0,00 -3 336,53
0
х
х
х
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Ø
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Бузніка,
12 з закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві
Ø 159/250 159/250
379,89
378,72
-1,17 99,69
(об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
мм–218,0 м мм –
218,0 м
міст Миколаївської обл.)
Ø
Реконструкція теплових мереж по проспекту Леніна, 23 з
закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві (об’єкт
Ø 108/200 108/200
173,26
195,24
21,98 112,69
0
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
мм–180,0 м мм –
180,0 м
Миколаївської обл.)
Реконструкція теплових мереж по вул. Московська, 4а з
Ø 57/125
закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві (об’єкт
Ø 57/125
57,25
64,7
7,45 113,01
мм – 102
0
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
мм – 102 м
м
Миколаївської обл.)
Реконструкція теплових мереж по вул. Московська, 31 з
Ø 57/125
закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві (об’єкт
Ø 57/125
175,47
167,67
-7,8 95,55
мм – 268
0
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
мм – 268 м
м
Миколаївської обл.)
Ø
Реконструкція теплових мереж по вул. Шкільна, 1 з
закриттям малоефективної котельні в м. Миколаєві (об’єкт
Ø 108/200 108/200
527,01
746,69*
219,68 141,68
0
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
мм–421,0 м мм –
421,0 м
Миколаївської обл.)
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Садова,
Ø 133/225
Ø 133/225
46 і реконструкція ІТП по вул. Садова, 50-ц з закриттям
мм –
мм –
малоефективної котельні в м. Миколаєві (об’єкт спільної
927,63
0,00 -927,63
0
319,0 м,
0
319,0 м,
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Ø 108/200
Ø 108/200
Миколаївської обл.)
мм–287,0 м
мм – 287,0 м
Усього за розділом 2
2 240,51
1 553,02 -687,49 69,32
х
х
х
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Встановлення приладів обліку теплової енергії на житлових
будинках (об’єкт комунальної власності територіальної 3 955,35 6 038,13** 2 082,76 152,66
127 од.
127 од.
0
громади м. Миколаєва)
Усього за розділом 3
3 955,35
6 038,13 2 082,76 152,66
х
х
х
Усього за програмою
9 532,39
7 591,13 -1 941,26 79,64
х
х
х

* враховано фінансування 682,17 тис. грн (без ПДВ) з розрахункового рахунку № 260013011410.
** враховано фінансування 875,37 тис. грн (без ПДВ) з розрахункового рахунку № 260013011410.

За даними щодо оприбуткування та встановлення на балансовий облік вищевказаних 127
приладів обліку теплової енергії, встановлених по житловим будинкам, виявлено у межах
виконання ІП на 2015 рік, що до суми балансової вартості об’єктів, Підприємством одночасно за
одними і тими ж 127 адресами були включені, зокрема, вартість однотипних монтажних робіт, які
були виконані підрядною організацією ТОВ «Компанія Укренергосервіс» згідно з Актами
приймання виконаних будівельних робіт та вартість аналогічних робіт, виконаних господарським
способом ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» згідно із Актами приймання виконаних робіт з
монтажу вузлів обліку теплової енергії, а саме:
420,13 тис. грн – вартість робіт із встановлення приладів обліку теплової енергії,
виконаних підрядною організацією ТОВ «Компанія Укренергосервіс»;
501,15 тис. грн – вартість аналогічних робіт із встановлення приладів обліку теплової
3

енергії, виконаних господарським способом ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Враховуючи пояснення ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» від 06.11.2017 № 3361/1/06 до
вх. № 19970/1-17 в період з травня по жовтень 2016 року структурними підрозділами ліцензіата
були виконані всі роботи пов’язані з демонтажем, монтажем, встановленням та налагодженням
приладів обліку теплової енергії в житлових будинках. Тобто кошти в сумі 420,13 тис. грн, що
витрачені на оплату вартості робіт із встановлення приладів обліку теплової енергії, виконаних
підрядною організацією ТОВ «Компанія Укренергосервіс», не можуть бути враховані на
виконання ІП на 2015 рік.
Таким чином фактичне фінансування на виконання ІП 2015 року становить
7 171,00 тис. грн (7 591,13 тис. грн – 420,13 тис. грн ).
Перевіркою встановлено, що при виконанні ІП на 2015 рік відбулося збільшення вартості
заходів понад 5 % на загальну суму 2 096, 25 тис. грн без ПДВ.
Таким чином сума невикористаних коштів на виконання ІП на 2015 рік відповідно до
фактичного нарахування (6 094,71 тис. грн) з врахуванням збільшення вартості понад 5 %
становить – 1 019,96 тис. грн без ПДВ (6 094,71 – 7 171,00 + 2 096, 25).
Аналіз фактичного збільшення ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вартості заходів більше, ніж
на 5 %, в межах виконання ІП на 2015 рік
Заплановано на
прогнозний період
№ з/п

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.5

3
3.1
3.1.1

3.2.1

Найменування заходів
інвестиційної програми

Виконано
(профінансовано)

Од.
вартість
вартість
виміру
кіл- вартість,
кіл- вартість,
одиниці,
одиниці,
ть
тис.грн
ть тис.грн
тис.грн
тис.грн

Максимально
припустима
питома
вартість
тис.грн

ПеревиЗагальна
щення сума перевипитомої
щення
вартості більше, ніж
більше
на 5 %,
5 %,
тис.грн,
тис.грн
та (%)

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Реконструкція теплових мереж по
проспекту Леніна, 23 з закриттям
малоефективної котельні в м.
Миколаєві
(об’єкт
спільної об’єкт 173,26
1
173,26
195,24
1
195,24
181,92
13,32
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської
4бл..)
Реконструкція теплових мереж по
вул. Московська, 4а з закриттям
малоефективної котельні в м.
Миколаєві
(об’єкт
спільної об’єкт
57,25
1
57,25
64,70
1
64,70
60,11
4,59
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської
4бл..)
Реконструкція теплових мереж по
вул. Шкільна, 1 з закриттям
малоефективної котельні в м.
Миколаєві
(об’єкт спільної об’єкт
527,01
1
527,01
746,69
1
746,69
553,37
193,33
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської
4бл..)
Сума перевищення більше, ніж на 5 % по розділу ІІ ІП на 2015 рік
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Встановлення
приладів
обліку
теплової енергії на житлових
будинках
(об’єкт
комунальної об’єкт
31,14
127 3 955,35
47,54
127 6 038,13
32,7
7,95
власності територіальної громади
м. Миколаєва)
Сума перевищення більше, ніж на 5 % по розділу 3 ІП на 2015 рік
Всього сума перевищення більше, ніж на 5 % по ІП на 2015 рік

13,32
(7,69 %)

4,59
(8,01 %)

193,33
(36,68 %)

211,23

1 885,01
(47,66 %)
1 885,01
2 096,25

Слід зазначити, що ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» у 2015 році було отримано грошових
коштів із Державного бюджету України (за січень-листопад 2015 року), у відповідності до
положень постанови КМУ від 04.06.2015 № 375 (зі змінами), за різницю у тарифах на теплову
енергію, яка вироблялась з природного газу та протоколів засідання комісії з узгодження обсягу
заборгованості в різниці в тарифах у Миколаївській області (від 09.07.2015 № 19, від 03.09.2015
№ 34, від 01.10.2015 № 40, від 04.11.2015 № 48, від 02.12.2015 № 59, від 21.12.2015 № 67), на
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загальну суму 26 849,792 тис. грн (без ПДВ), в яку ввійшла, в т. ч. питома складова
амортизаційних відрахувань, відповідно до структури тарифів за категорією споживачів
«населення» в сумі 7 213,02 тис. грн. Отримана субвенція з різниці в тарифах у сумі 26 849,79
тис. грн. зарахована на розрахунковий рахунок ГУДКСУ у Миколаївській області №
371290090000666. Субвенція в повному обсязі перерахована на погашення заборгованості за
використану електричну енергію ПАТ «Миколаївобленерго» платіжним дорученням від
14.12.2015 № 5278 у сумі 19 338,46 тис. грн та за спожитий природний газ НАК «Нафтогаз
України» платіжними дорученнями від 14.12.2015 № № 5276, 5277, від 22.12.2015 № № 5279,
5280 у сумі 7 511,33 тис. грн.
Інвестиційна програма на 2016 рік
ІП ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на 2016 рік схвалена постановою НКРЕКП від
13 червня 2016 року № 1115 на суму 9 532,39 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за джерелами
фінансування:
амортизаційні відрахування на суму 6 559,96 тис. грн;
виробничі інвестиції з прибутку на суму 2 972,43 тис. грн.
ІП схвалена на плановий обсяг реалізації теплової енергії в обсязі 600,221 тис. Гкал.
Фактичний відпуск теплової енергії за 2016 рік становить – 520,815 тис. Гкал.
Фактичний обсяг фінансування ІП на 2016 рік по ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»
відповідно до фактичних обсягів реалізованої теплової енергії та встановлених тарифів становить
5 362,67 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:
- амортизаційні відрахування – 4 366,71 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 995,96 тис. грн.
Інформація щодо планових, нарахованих та використаних грошових коштів на виконання
ІП 2016 року ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» (без ПДВ)

Фінансування ІП

Передбачено
тарифом, у т. ч.:
амортизаційні
відрахування
Інвестиції
з
прибутку

Заплановано
надходження
відповідно до
структури
тарифів
тис. грн

Фактичне
нарахування
відповідно
до обсягів
реалізації
тис. грн.

Виконання інвестиційної програми

9 532,39

5 362,67

7 965,16

6 559,96

4 366,71

6 486,39

2 972,43

995,96

1 478,77

Перераховано на
спеціальний
рахунок
тис. грн

%

148,53

Профінансовано

Освоєно згідно з
актами виконаних
робіт

тис. грн

%

тис. грн

%

0,00

0

0,00

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ІП на 2016 рік Підприємством у 2016 році не виконувалась, сума невикористаних коштів
за 2016 рік становить 5 362,67 тис. грн без ПДВ.

пунктів 3.1
Ліцензійних умов з
виробництва,
Ліцензійних умов з
транспортування
та Ліцензійних
умов з постачання

Порушення щодо дотримання вимог законодавства, яким
регулюється діяльність у сфері природних монополій та сфері
теплопостачання, а саме 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 спеціальні
рахунки коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах
для виконання інвестиційних програм потягом 2015, 2016 років.

Перерахування фактично отриманих джерел фінансування на виконання
ІП на 2015 рік на спеціальний рахунок, тис. грн (без ПДВ)
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Джерела фінансування ІП

1
Амортизаційні відрахування
Інвестиції з прибутку
Всього

Планові джерела
фінансування ІП
відповідно до
структури
2
6 559,96
2 972,43
9532,39

Фактично нараховані
джерела фінансування
ІП, із урахуванням
фактичного обсягу
реалізації
3
4 394,98
1 699,73
6 094,71

Фактично
перераховано
на спец.
рахунок

Відхилен
ня

4
213,25
82,47
295,72

5
- 4 181,73
- 1 617,26
- 5 798,99

Підприємством у 2015 році було перераховано на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання грошові кошти у сумі 295,72 тис. грн (без ПДВ), що склало 3,10 % від
запланованої суми ІП або 4,85 % від фактично нарахованих джерел фінансування ІП.
Перерахування фактично отриманих джерел фінансування ІП на 2016 рік на спеціальний
рахунок, тис. грн (без ПДВ)
Джерела фінансування ІП

Планові джерела
фінансування ІП
відповідно до структури

Амортизаційні відрахування
Інвестиції з прибутку
Всього

6 559,96
2 972,43
9 532,39

Фактично нараховані
джерела фінансування ІП
із урахуванням фактичного обсягу
реалізації
4 366,71
995,96
5 362,67

Фактично
перераховано на
спец. рахунок
6 486,39
1 478,77
7 965,16

Підприємством у 2016 році було перераховано на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання грошові кошти у сумі 7 965,15 тис. грн (без ПДВ), що склало 83,56 % від
запланованої суми ІП або 148,53 % від фактично нарахованих джерел фінансування ІП.
Сума коштів, яка була перерахована у 2016 році на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків за Інвестиційною програмою на 2016 рік
більше понад суми фактично нарахованих джерел фінансування ІП на 2016 рік із урахуванням
фактичного обсягу реалізації теплової енергії на 2 602,49 тис. грн (без ПДВ).
Порушення щодо дотримання вимог законодавства, яким
регулюється діяльність у сфері природних монополій та
сфері теплопостачання, а саме пункту 7 Порядку
пунктів 3.1 Ліцензійних зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним
умов з виробництва,
режимом використання для проведення розрахунків за
Ліцензійних умов з
інвестиційними програмами, використання зазначених
транспортування та
коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері
Ліцензійних умов з
теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету
постачання
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, в частині
зобов’язання використовувати кошти із спеціального
рахунка виключно для виконання інвестиційних програм
згідно із графіком на плановий та прогнозований період
Перевіркою встановлено, що у 2016 році Підприємством було використано кошти із
спеціального рахунка для виконання інвестиційних програм не за цільовим призначенням в сумі
1 583,89 тис. грн.
Дані щодо руху коштів на поточному рахунку ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» із спеціальним
режимом використання № 260350211410 за 2016 рік, тис. грн

Період
2016 року

за І кв. 2016

Сальдо
рахунку
станом на
01.01.2016

208,24

Списання
(обіг кредиту рахунку)

Надходження
коштів на
виконання ІП
(обіг дебету
рахунку)

без ПДВ

7 856,50

5 836,65
6

з ПДВ
7 003,98

Витрати на
заробітну
плату та
відрахування

Сальдо
рахунку
станом на
31.12.2016

за ІІ кв. 2016
за ІІІ кв. 2016
за IVкв. 2016
всього за 2016 рік

208,24

105,66
3,00
0,00
7 965,16

86,98
3,33
0,00
5 926,96

101,48
4,00
0,00
7 109,46

1 063,00

1 063,00

0,94

Ліцензіатом у 2016 році проведено списання грошових коштів з поточного рахунку із
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами
в сумі 8 172,46 тис. грн (з ПДВ), з них
оплата заходів ІП на 2015 рік. на суму 6 588,57 тис. грн (з ПДВ), або 5 494,88 тис. грн (без
ПДВ);
решта суми склала 1 583,89 тис. грн та була використана не за цільовим призначенням , а
саме:
- 1 063,00 тис. грн перераховано на поточний рахунок підприємства № 260013011410 на
виплату зарплати працівникам ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та оплату ПДФО за квітень
2016 року;
- 516,89 тис. грн (з ПДВ) оплата підрядної організації за встановлення 11 приладів обліку
теплової енергії, які не відносились до виконання ІП на 2015, 2016 роки;
- 4,0 тис. грн (з ПДВ) оплата постачальнику за матеріали, які станом на 06.11.2017 року
поставлені не були.

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:
Прийняти постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 5 000 гривень на ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»
(54034,
м. Миколаїв,
вул. Миколаївська, буд. 5-А, код ЄДРПОУ 31319242, директор – Логвінов Микола
Юрійович) за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та Ліцензійних умов з постачання.
2. При найближчому перегляді тарифів ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» на теплову енергію:
1)
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури
тарифів на відпуск теплової енергії на суму невикористаних коштів схваленої
Інвестиційної програми 2015 року у розмірі 1 019,96 тис. грн (без урахування ПДВ).
2)
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури
тарифів на відпуск теплової енергії на суму невикористаних коштів схваленої
Інвестиційної програми 2016 року у розмірі 5 362,67 тис. грн (без урахування ПДВ).

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

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

ПОСТАНОВА
______________________

Київ

№ ________________

Про
накладення
штрафу
на
ОБЛАСНЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»
за порушення Ліцензійних умов з
виробництва, Ліцензійних умов з
транспортування та 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 позапланової
виїзної перевірки від 06 листопада 2017 року № 193, наказу НКРЕКП від
25 вересня 2017 року № 64, посвідчення на проведення позапланової виїзної
перевірки від 25 вересня 2017 року № 217, установлено, що ОБЛАСНИМ
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»
(54034, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 5-А, код ЄДРПОУ 31319242, директор –
Логвінов Микола Юрійович) порушено пункти 3.1 Ліцензійних умов

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),
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 276
(далі – Ліцензійні умови з виробництва), Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, від 10 серпня 2012 року № 277 (далі – Ліцензійні умови з
транспортування), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
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постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня
2012 року № 278 (далі – Ліцензійні умови 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» щодо
обов’язкового виконання рішень національних комісій регулювання природних
монополій, а саме постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03 вересня
2015 року № 2271 «Про схвалення Інвестиційної програми Обласного
комунального підприємства «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» на 2015 рік»
щодо виконання заходів інвестиційної програми на 2015 рік в повному обсязі
згідно з фінансовим планом використання коштів та графіком виконання
заходів відповідно до обсягів фінансування;
частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
щодо обов'язку виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг рішень НКРЕКП, а саме постанови
від 13 червня 2016 року № 1115 «Про схвалення Інвестиційної програми
Обласного комунального підприємства «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» на
2016 рік» щодо виконання заходів інвестиційної програми на 2016 рік в
повному обсязі згідно з фінансовим планом використання коштів та графіком
виконання заходів відповідно до обсягів фінансування;
пунктів 6 та 7 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, а саме:
у частині щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в
обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних
програм протягом 2015, 2016 років,
у частині зобов’язання використовувати кошти із спеціального рахунка
виключно для виконання інвестиційних програм згідно із графіком на плановий
та прогнозований період.
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,
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,

3

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Накласти штраф у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень на ОБЛАСНЕ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» (54034,
м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 5-А, код ЄДРПОУ 31319242, директор –
Логвінов Микола Юрійович) 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» щодо
обов’язкового виконання рішень національних комісій регулювання природних
монополій, а саме постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03 вересня 2015
року № 2271 «Про схвалення Інвестиційної програми Обласного комунального
підприємства «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» на 2015 рік» щодо виконання
заходів інвестиційної програми на 2015 рік в повному обсязі згідно з
фінансовим планом використання коштів та графіком виконання заходів
відповідно до обсягів фінансування;
частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
щодо обов'язку виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг рішень НКРЕКП, а саме постанови
від 13 червня 2016 року № 1115 «Про схвалення Інвестиційної програми ОКП
«МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» на 2016 рік» щодо виконання заходів
інвестиційної програми на 2016 рік в повному обсязі згідно з фінансовим
планом використання коштів та графіком виконання заходів відповідно до
обсягів фінансування;
пунктів 6 та 7 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, а саме:
у частині щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в
обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних
програм протягом 2015, 2016 років,
у частині зобов’язання використовувати кошти із спеціального рахунка
виключно для виконання інвестиційних програм згідно із графіком на плановий
та прогнозований період.
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»).
1. Накласти штраф у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень на ОБЛАСНЕ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» (54034,
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м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 5-А, код ЄДРПОУ 31319242, директор –
Логвінов Микола Юрійович) за порушення Ліцензійних умов з виробництва,
Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання.
2. При найближчому перегляді тарифів ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» на теплову енергію:
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури
тарифів на відпуск теплової енергії на суму невикористаних коштів схваленої
Інвестиційної програми 2015 року у розмірі 1 019,96 тис. грн (без ПДВ).
розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури
тарифів на відпуск теплової енергії на суму невикористаних коштів схваленої
Інвестиційної програми 2016 року у розмірі 5 362,67 тис. грн (без ПДВ).

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)_____________
___________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 2018 року

_________________

