
 

Департамент ліцензійного 

контролю  

«_ _»___________2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження КП 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов 

з виробництва теплової енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення 

порушення КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» Ліцензійних умов 

з виробництва теплової енергії» 

 

Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області було проведено планову перевірку 

дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (далі – 

КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ», Підприємство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 36588183)  

вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження  

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП 

від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва) за період діяльності 

2019 – 2021 років, за результатами якої складено Акт від 07 грудня 2022 року № 343.  

Листом від 12.12.2022 № 01-10/2010 Ліцензіатом надано пояснення до Акту планової перевірки 

(вх. НКРЕКП від 12.12.2022 № 18993/1-22). 
 

Перевіркою встановлено наступні порушення: 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

підпункту 2 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва 

Порушення щодо повідомлення органу 

ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в 

його документах, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня 

настання таких змін. 

Перевіркою встановлено, що Підприємство листом від 05.10.2020 № 01-10/1999  

повідомило НКРЕКП про зменшення встановленої потужності у зв’язку із виведенням з 

експлуатації обладнання ТЕЦ по вул. Франка, 42 із порушенням термінів на 242 дні. 

 

2 

підпункт 9 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних 

умов з виробництва 

Порушення щодо продажу виробленої теплової 

енергії за тарифами, що встановлюються НКРЕКП в 

межах наданих повноважень.. 

Перевіркою встановлено, що в 2019 році Ліцензіатом в режимі пусконалагоджувальних 

робіт на ТЕС, здійснювалось виробництво теплової енергії, яка відпускалась в подальшому 

споживачу за тарифом на централізоване опалення без встановленого тарифу НКРЕКП на 

виробництво теплової енергії на ТЕС. 
 

3 

підпункт 10 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних 

умов з виробництва 

Порушення щодо дотримання структури витрат 

згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на 

виробництво теплової енергії. 

У результаті аналізу ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії протягом 

2019 – 2021 років встановлено, що КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» недотримано 

структуру витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії 

у частині як недофінансування статей витрат, так і перевищення фінансування статей витрат у 

порівнянні з плановими, на підставі яких був розрахований та затверджений тариф на 

виробництво теплової енергії. 

4 

пункту 3.1 глави 3 

Ліцензійних умов з 

виробництва 

Порушення щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших 



2 

актів законодавства, якими регулюється діяльність у 

сфері природних монополій та у сфері 

теплопостачання, а саме абзацу другого пункту 4.2 

Методики № 991, щодо неухильного дотримання 

переліку заходів та запланованих обсягів витрат на 

проведення ремонтних робіт, що були включені 

НКРЕКП до структури тарифів на виробництво 

теплової енергії. 

 

У 2020 році програма ремонтів по заходах затверджена починаючи з ІІ півріччя. Плановий 

обсяг фінансування програми ремонтів на виробництво теплової енергії на ІІ півріччя 

2020 рік складає –  611,36 тис. грн, фактично профінансовано та освоєно – 288,46 тис. грн. 

Програма ремонтів ІІ півріччя 2020 року Ліцензіатом не виконана в повному обсязі, та слід 

зазначити, що пооб’єктний аналіз фактичного виконання заходів ремонтних робіт показав, що 

при виконанні ремонтної програми Товариством понесені перевитрати у сумі, які не 

враховуються як виконання, у зв’язку з відсутністю погодження НКРЕКП, а також 

виконувались заходи ремонтної програми у І та ІІ півріччях 2020 року, які враховані як 

виконання.  

Отже сума недофінансування заходів ремонтної програми становить 220,64 тис. грн 

без ПДВ.  

Плановий обсяг фінансування програми ремонтів на виробництво теплової енергії на  

2021 рік складає –  691,45 тис. грн, фактично профінансовано та освоєно – 617,71 тис. грн. 

Програма ремонтів 2021 року Ліцензіатом не виконана в повному обсязі, та слід зазначити, що 

пооб’єктний аналіз фактичного виконання заходів ремонтних робіт показав, що при виконанні 

програми ремонтів Товариством понесені перевитрати, які не враховуються як виконання, у 

зв’язку з відсутністю погодження НКРЕКП. 

Отже сума недофінансування заходів ремонтної програми становить 330,55 тис. грн 

без ПДВ. 

 

Зазначені суми недофінансування були враховані при здійсненні загального аналізу 

структури тарифів за 2019 – 2021 роки. 

5 
пункту 3.1 глави 3 

Ліцензійних умов з 

виробництва 

Порушення щодо дотримання вимог законів 

України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших 

актів законодавства, якими регулюється діяльність у 

сфері природних монополій та у сфері 

теплопостачання, а саме: 

пункту 2.12 глави 2 Інструкції щодо заповнення 

форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про 

фінансові результати та виконання структури тарифів 

(цін) за видами діяльності», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 28.02.2019 № 282, у частині заповнення 

форми звітності та відповідні додатки до неї загалом 

по підприємству; 

підпункту 3 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та 

виконання структури тарифів (цін) за видами 

діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 

28.02.2019 № 282, щодо заповнення графи 3 «ураховано 



3 

в діючих тарифах (цінах)» показників ліцензованої 

діяльності з виробництва теплової енергії, які 

передбачені встановленою НКРЕКП структурою 

тарифів (цін), що діяли у звітному періоді, розраховані 

як середньозважені величини в залежності від терміну 

дії кожного(-ї) з тарифів (цін) упродовж звітного 

періоду. 

Перевіркою встановлено, що Підприємством: 

за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2021 року та річну за 2021 рік не надавалась звітність 

за формою № 4-НКРЕКП (квартальна) в цілому по підприємству; 

не вірно заповнювались графи 3 «ураховано в діючих тарифах (цінах)» у формах 

звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за І – ІІІ квартали 2020 та 2021 років. 

6 

підпункт 22  

пункту 3.2 глави 3 

Ліцензійних умов з  

виробництва (у редакції, 

що діяла до 08 липня 2021 

року) та підпункту 23 

пункту 3.2 глави 3 

Ліцензійних умов з 

виробництва (у редакції, 

що діяла з 08 липня 2021 

року) 

Порушення в частині надання ліцензіатом до 

органу ліцензування звітності, необхідної для 

виконання органом ліцензування своїх повноважень, 

в обсягах та у строки, встановлені органом 

ліцензування, а саме вимог постанови НКРЕКП від 

15.02.2019 № 209. 

 

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом у перевіряємий період несвоєчасно надавалися 

звіти за формою № 16-НКРЕКП та № 15-НКРЕКП, порушення терміну становить від 2 до 187 

днів. 

Крім того, не подано звітність за формами № 16-НКРЕКП (квартальна) за ІІ, ІІІ та ІV 

квартал 2019 року, І – ІV квартали 2021 року та № 15-НКРЕКП (річна) за 2021 рік до НКРЕКП. 

До Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області формами № 16-НКРЕКП (квартальна) за 

ІІ – ІV квартали 2019 року, І, ІІІ, ІV квартали 2020 року, І – ІV квартали 2021 року та 

№ 15-НКРЕКП (річна) за 2019 – 2021 роки. 

 

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

1. Постанову, якою застерегти КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» щодо 

недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії. 

 

2. Розпорядження про усунення порушень відповідно до якого зобов’язати 

КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» у термін до 01 березня 2023 року подати: 

до НКРЕКП звітність за формою № 4-НКРЕКП (квартальна) в цілому по підприємству 

за I квартал, I півріччя, 9 місяців та річну за 2021 рік, формою № 16-НКРЕКП (квартальна) за 

ІІ, ІІІ та ІV квартал 2019 року, І – ІV квартали 2021 року та формою № 15-НКРЕКП (річна) за 

2021 рік. 

до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області форми звітності № 16-НКРЕКП 

(квартальна) за ІІ – ІV квартали 2019 року, І, ІІІ, ІV квартали 2020 року, І – ІV квартали 2021 

року та № 15-НКРЕКП (річна) за 2019 – 2021 роки. 

 

 

 

Директор Департаменту  Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________   Київ    № _______________ 

 

 

Про застереження КП 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

щодо недопущення надалі  

порушень Ліцензійних умов з 

виробництва теплової енергії 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ грудня 2022 року на 

засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової 

перевірки від 07 грудня 2022 року № 343, проведеної на підставі Плану 

здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, 

постанови НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1544 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» з 

виробництва теплової енергії» та посвідчення на проведення планової перевірки 

від 20 жовтня 2022 року № 358, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 36588183) 

порушено 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), а саме: 

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо дотримання вимог 

законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших 

актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій 

та у сфері теплопостачання, а саме: 

абзацу другого пункту 4.2 глави 4 Методики формування, розрахунку та 

встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється 
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на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 

установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

01 серпня 2017 року № 991 (далі – Методика № 991), у частині дотримання 

переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, 

що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії 

та (або) виробництво теплової енергії, 

пункту 2.12 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності 

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт 

про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами 

діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, 

у частині заповнення форми звітності та відповідні додатки до неї загалом по 

підприємству; 

підпункту 3 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності 

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт 

про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами 

діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, 

щодо заповнення графи 3 «ураховано в діючих тарифах (цінах)» показників 

ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії, які передбачені 

встановленою НКРЕКП структурою тарифів (цін), що діяли у звітному періоді, 

розраховані як середньозважені величини в залежності від терміну дії кожного(-

ї) з тарифів (цін) упродовж звітного періоду; 

підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо 

повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його 

документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного 

місяця з дня настання таких змін; 

підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо 

продажу виробленої теплової енергії за тарифами, що встановлюються НКРЕКП 

у межах наданих повноважень; 

підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо 

дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на 

виробництво теплової енергії; 

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, 

що діяла до 08 липня 2021 року) та підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних 

умов з виробництва (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року) у частині надання 

до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом 

ліцензування своїх повноважень, у строки, встановлені органом ліцензування. 

 

Відповідно до статей 17, 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, 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Застерегти  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

(код ЄДРПОУ 36588183) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов 

з виробництва. 

 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

 
___________________   Київ    № _______________ 

 

 

Про усунення порушення КП 

«МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

Ліцензійних умов з виробництва 

теплової енергії 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 07 грудня 2022 року № 343, 

проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 листопада 2021 року № 2222, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

(код ЄДРПОУ 36588183) усунути порушення підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 

Ліцензійних умови провадження господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

22 березня 2017 року № 308, у частині надання до органу ліцензування звітності, 

необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, у строки, 
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встановлені органом ліцензування, а саме у строк до 01 березня 2023 року 

подати: 

до НКРЕКП форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання 

структури тарифів (цін) за видами діяльності» загалом по підприємству за 

I квартал, I півріччя, 9 місяців та річну за 2021 рік, № 15-НКРЕКП-

теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання 

та якості теплової енергії» за 2021 рік та № 16-НКРЕКП-теплопостачання 

(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері 

теплопостачання» за ІІ, ІІІ та ІV квартали 2019 року, І – ІV квартали 2021 року; 

до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області форми звітності 

№ 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності 

теплопостачання та якості теплової енергії» за 2019 – 2021 роки та 

№ 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» за ІІ – ІV квартали 

2019 року, І, ІІІ, ІV квартали 2020 року, І – ІV квартали 2021 року. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 


