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Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
перевірки ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 6 Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» підставою для проведення позапланової перевірки є, зокрема:
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів,
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень
вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього
заходу органом державного нагляду (контролю).
Щодо перевірки виконання рішень НКРЕКП:
За результатами планової перевірки, проведеної з 03 квітня 2017 року по
24 квітня 2017 року, складено Акти від 24 квітня 2017 року № 52, № 53 та
прийнято постанову НКРЕКП від 28 вересня 2017 року № 1173 «Про
накладення штрафу на ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії, Ліцензійних умов з виробництва теплової
енергії та невиконання рішення НКРЕКП» (далі – Постанова). Відповідно до
пункту 3
постанови
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО» зобов’язане:
1) надати до НКРЕКП належним чином оформлену, затверджену та
погоджену Інвестиційну програму з виробництва електричної та теплової
енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2018 рік, врахувавши
економію коштів, що склалась при фінансуванні заходів Інвестиційної програми
на 2016 рік, у сумі 6 093,18 тис. грн (без ПДВ) та економію коштів, що склалась
по статті витрат "Паливо" у сумі 194 925,47 тис. грн (без ПДВ) без додаткових
джерел фінансування, передбачивши їх виконання у строк до 01 липня 2018
року;
2) у строк до 01 липня 2018 року завершити виконання заходу
«Реконструкція баштової градирні № 2 на ТЕЦ-6 (БМР + ПНР)» розділу 1.4
«Реконструкція, модернізація та будівництво та будівництво будівель та
споруд» схваленої Інвестиційної програми з виробництва електричної та
теплової енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2016 рік, який було
профінансовано, але не освоєно на суму 6 600,24 тис. грн (без ПДВ);
3) у строк до 20 липня 2018 року письмово повідомити (з наданням
належним чином завірених копій підтвердних документів, у тому числі
платіжних доручень, банківських виписок, актів виконаних робіт та актів вводу
в експлуатацію, систематизованих окремо по кожному заходу) НКРЕКП та

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області щодо виконання (у частині
освоєння) заходу «Реконструкція баштової градирні № 2 на ТЕЦ-6 (БМР +
ПНР)» розділу 1.4 «Реконструкція, модернізація та будівництво та будівництво
будівель та споруд» схваленої Інвестиційної програми з виробництва
електричної та теплової енергії ПАТ "Київенерго" (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2016 рік
на суму 6 600,24 тис. грн (без ПДВ) та виконання заходів Інвестиційної
програми з виробництва електричної та теплової енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2018 рік на суму 201 018,65 тис. грн (без ПДВ).
Станом на «20» серпня 2018 року зазначені вимоги не виконано в
повному обсязі, про що Товариство повідомило НКРЕКП листом від 20 липня
2018 року № 42/АУ/028/1701.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової перевірки
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», на підставі якої провести позапланову перевірку за
період діяльності з 28 вересня 2017 року по 01 вересня 2018 року дотримання
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (04050, м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 31, код
ЄДРПОУ 00131305) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
22 березня 2017 року № 309, Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП
від 22 березня 2017 року № 308 в частині виконання пункту 3 постановляючої
частини постанови НКРЕКП від 28 вересня 2017 року № 1173 «Про накладення
штрафу на ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії, Ліцензійних умов з виробництва теплової
енергії та невиконання рішення НКРЕКП».
Т. в. о. директора Департаменту

В. Пегета
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___________________

№ _______________
Київ

Про проведення позапланової перевірки
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,
частини сьомої статі 19 Закону України «Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», частини 9
статі 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Здійснити
позапланову
перевірку
дотримання
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309,
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року
№ 308 в частині виконання пункту 3 постановляючої частини постанови
НКРЕКП від 28 вересня 2017 року № 1173 «Про накладення штрафу на
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії, Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та
невиконання рішення НКРЕКП».
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

