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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та необхідність усунення порушення»

Управлінням НКРЕКП у Дніпропетровській області було проведено планову
перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЮЖКОКС» (далі –
ПрАТ «ЮЖКОКС) Умов та Правил (ліцензійних умов) провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС,
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, затверджених постановою НКРЕ від 26 квітня 2006 року
№ 540 (далі – Ліцензійні умови № 540) та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови № 308), за результатами якої
складено Акт від 02 листопада 2018 року № 359, який розміщено на офіційному веб-сайті
НКРЕКП
за
посиланням
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//Akt_komunal_2018/AktYugkoks_02.11.2018-359.pdf

Перевіркою встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:
№
п/п
1

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункту 5 пункту 3.2
глави 3
Ліцензійних умов № 308

Порушення
щодо
виконання
рішення
органу
ліцензування у строки, встановлені відповідним
рішенням

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері
теплопостачання», ліцензіати мають протягом двох місяців з дати набрання чинності цієї
постанови, тобто до 19 липня 2017 року, привести свою господарську діяльність у
відповідність до вимог цієї постанови та подати до органу ліцензування документи та
відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності».
Перевіркою встановлено, що зазначені документи та відомості, а саме відомості про
засоби провадження та місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової
енергії за формами, наведеними у додатках 2 та 3 Ліцензійних умов № 308, Товариство
подало листом від 07.08.2017 № 55-106, тобто з порушенням терміну на 19 днів.
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підпункту 6 пункту 3.2
глави 3
Ліцензійних умов № 308

Порушення в частині ведення бухгалтерського обліку
господарської діяльності відповідно до вимог Порядку
ведення окремого обліку доходів і витрат на
підприємствах,
які
здійснюють
виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та
надають послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету

2

Міністрів України від 01.06.2011 № 584.
Відповідно до Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах,
які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою
КМУ від 01.06.2011 № 584, підприємства які здійснюють, зокрема виробництво теплової
енергії, повинні вести окремий облік доходів і витрат за кожним видом діяльності, що
підлягає ліцензуванню і відображати їх на окремих субрахунках.
Перевіркою встановлено, що ПрАТ «ЮЖКОКС» не ведеться окремий облік витрат з
виробництва теплової енергії від інших видів діяльності.
пункту 2.3
Ліцензійних умов № 540

3

Порушення в частині відпуску теплової енергії,
виробленої
на
теплогенеруючих
потужностях
ліцензіата, за тарифами затвердженими НКРЕКП
відповідно до Порядку розрахунку тарифів на
електричну та теплову енергію, що виробляється на
ТЕЦ, ТЕС, АЕС, затвердженого постановою НКРЕ від
12.10.2005 № 896

підпункту 8 пункту 3.2
глави 3
Ліцензійних умов № 308

в частині здійснення продажу виробленої теплової
енергії
за
тарифами,
що
встановлюються
уповноваженим законом державним колегіальним
органом.
Перевіркою встановлено, що протягом перевіряємого періоду ПРАТ «ЮЖКОКС»
здійснювало продаж виробленої теплової енергії за тарифами, не встановленими НКРЕКП.
На кожний опалювальний період Підприємство самостійно здійснювало розрахунок вартості
теплової енергії виходячи з собівартості виробництва теплоносія з урахуванням рівня
рентабельності 10 %. Корисний відпуск теплової енергії споживачам склав: у ІІ півріччі 2015
року - 0,881 тис. Гкал; у 2016 році – 2,112 тис. Гкал; у 2017 році – 1,936 тис. Гкал. В якості палива для
виробництва теплової енергії Товариством використовувався коксовий газ власного виробництва.

За поясненнями ліцензіата, робота з встановлення тарифу на виробництво теплової
енергії НКРЕКП проводилася Підприємством з листопада-грудня 2016 року. Питання щодо
схвалення проекту постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на виробництво
теплової енергії ПРАТ «ЮЖКОКС» винесено на розгляд засідання НКРЕКП, що відбудеться
06.11.2018. На засіданні 13.11.2018 НКРЕКП було схвалено тариф на виробництво т/е.
Порушення щодо провадження ліцензованої діяльності
відповідно до законодавства у сфері теплопостачання, у
тому числі згідно з цими Ліцензійними умовами,
іншими
нормативно-правовими
актами
та
нормативно-технічними документами, а саме пунктом
пункт 3.1 глави 3
2.7. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 64
Ліцензійних умов
НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна)
«Звіт
про
№ 540
ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з
виробництва
електричної
та
теплової
енергії»,
затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року
№ 1257, щодо достовірності інформації, зазначеної у формі
звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво.
Перевіркою встановлено, що Ліцензіат у звіті форми № 6-НКРЕ-енерговиробництво
за 2016 рік невірно зазначив фактичні показники статей «виробничі послуги» в сумі
5 380,0 тис. грн та «паливо» в сумі 11 888,5 тис. грн, замість яких необхідно зазначити
показники статей «виробничі послуги» в сумі 5 567,20 тис. грн та «паливо» в сумі
11 701,3 тис. грн.
Ліцензіат листом від 02.11.2018 № 1650 надав до НКРЕКП скоригований звіт
№ 6-НКРЕ-енерговиробництво за 2016 рік.
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Враховуючи вищезазначене,
прийняти постанову, якою:

Департамент

ліцензійного

контролю

пропонує

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС» (код ЄДРПОУ 05393079) за порушення Ліцензійних
умов з виробництва теплової енергії.
2.
Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС» у термін до
1 лютого 2019 року усунути порушення підпункту 6 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов № 308 в
частині ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до вимог Порядку
ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01 червня 2011 року № 584.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

П О СТ АН ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про накладення штрафу на
ПРАТ «ЮЖКОКС» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва
теплової енергії та необхідність
усунення порушення
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 04 грудня 2018 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки від 02 листопада 2018 року № 359, проведеної на підставі Плану
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженого
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1425 (із змінами), постанови
НКРЕКП від 30 серпня 2018 року № 935 «Про проведення планових перевірок
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, у IV кварталі 2018 року», посвідчення на проведення
планової перевірки від 14 вересня 2018 року № 190, установлено, що
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ЮЖКОКС»
(код ЄДРПОУ 05393079) порушено Умови та правила (ліцензійні умови)
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджені
постановою НКРЕ від 26 квітня 2006 року № 540 (далі – Ліцензійні умови з
виробництва № 540), та Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні
умови з виробництва № 308), а саме:
пункт 2.3 Ліцензійних умов з виробництва № 540 щодо відпуску теплової
енергії, виробленої на теплогенеруючих потужностях ліцензіата, за тарифами
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затвердженими НКРЕКП відповідно до Порядку розрахунку тарифів на
електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС,
затвердженого постановою НКРЕ від 12 жовтня 2005 року № 896;
пункт 3.1 Ліцензійних умов з виробництва № 540 щодо провадження
ліцензованої діяльності відповідно до законодавства у сфері теплопостачання, у
тому числі згідно з цими Ліцензійними умовами, іншими нормативноправовими актами та нормативно-технічними документами, а саме пунктом 2.7
Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з
виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ
від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо достовірності інформації, зазначеної у
формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво;
підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308
щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним
рішенням;
підпункт 6 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308
щодо ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до
вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які
здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та
надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року
№ 584.
підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308
щодо здійснення продажу виробленої теплової енергії за тарифами, що
встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 17 000
(сімнадцять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮЖКОКС» за порушення:
підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308
щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним
рішенням;
підпункту 6 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 у
частині ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до
вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які
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здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та
надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року
№ 584.
підпункту 8 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308
щодо здійснення продажу виробленої теплової енергії за тарифами, що
встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом.
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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС» у
термін до 1 лютого 2019 року усунути порушення підпункту 6 пункту 3.2
глави 3 Ліцензійних умов № 308 у частині ведення бухгалтерського обліку
господарської діяльності відповідно до вимог Порядку ведення окремого обліку
доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584.
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