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На №____________ від _________
Кабінет Міністрів України

Про результати ревізії
ДП «НАЕК «Енергоатом»

Державна аудиторська служба України відповідно до пункту 8.15 Плану
проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської
служби України на ІІІ квартал 2021 року (в частині інспектувань) проведено
планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності державного
підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
(далі – ДП «НАЕК «Енергоатом», або Підприємство) та його відокремлених
підрозділів за період з 01.07.2018 по 30.06.2021.
Загалом встановлено фінансових порушень та недоліків на суму 13 млрд
грн, у тому числі тих, що призвели до втрат фінансових (матеріальних)
ресурсів – 2,1 млрд грн, що не призвели до втрат – 15,6 млн грн, фактів
неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, що призвели
до втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 1,4 млрд грн, та які можуть
призвести до втрат надалі – 217,9 млн грн і порушень у сфері закупівель – 9,3
млрд гривень.
Матеріали ревізії передані до Національного антикорупційного бюро
України для розгляду та прийняття відповідного рішення.
Зважаючи на викладене, Держаудитслужба пропонує доручити:
ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечити усунення усіх порушень та
недоліків, виявлених ревізією, притягнути винних осіб до відповідальності;
Міністерству енергетики України спільно з іншими заінтересованими
органами вжити заходів щодо врегулювання питання боргів за реалізовану
електроенергію, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з
інвалідністю для АЕС та зберігання радіоактивних відходів;
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Міністерству економіки України розглянути можливість внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 р. № 899 у частині
заборони здійснення капітальних інвестицій без рішення органу управління.
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