Сектор НКРЕКП у Черкаській області

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

«03» жовтня 2019 року

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» за порушення
Ліцензійних умов з постачання природного газу»
Сектором НКРЕКП у Черкаській області відповідно до Законів України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» та на підставі Плану здійснення заходів державного
контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.11.2018 № 1584 (зі
змінами) з урахуванням постанови НКРЕКП від 31травня 2019 року № 917 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, у III кварталі 2019 року», та посвідчення на проведення планової перевірки від
13.08.2019 № 307 у термін з 09.08.2019 по 20.08.2019 проведено планову виїзну перевірку щодо
дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) за
період діяльності з 26 квітня 2017 року по 31 грудня 2018 року та складено Акт за результатами
проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері енергетики, а саме з постачання природного газу, від
20.09.2019 № 334, який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП, та яким зафіксовано наступні
порушення Ліцензійних умов:
№
з/п

1

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункту 18 пункту 2.2
глави 2 Ліцензійних умов у
частині складання звітності,
затвердженої НКРЕКП, щодо
провадження
господарської
діяльності
з
постачання
природного газу та подання її до
НКРЕКП
у
встановленому
порядку відповідно до постанови
НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234
«Про
затвердження
форм
звітності
НКРЕКП
щодо
здійснення моніторингу на ринку
природного газу та інструкцій
щодо їх заповнення»

Форма звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна) «Звіт про діяльність постачальника
природного газу» (далі – форма № 5) надана до
НКРЕКП з порушенням встановлених термінів, а
саме:
- за ІІ – ІV квартали 2017 року – від 6 до 7 днів;
- за І – ІV квартали 2018 року – від 1 до 5 днів.
Перевіркою було встановлено невідповідність
даних загальної суми боргу споживачів перед ТОВ
«ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» за поставлений природний газ
у формі № 5 за ІІ - ІV квартали 2017 року та за І - ІV
квартали 2018 року даним бухгалтерського обліку.
ТОВ
«ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»
листами
від
04.09.2019 № 04/098-19 (вхідний НКРЕКП № 25755/219 від 06.09.2019), 11.09.2019 № 11/098-19 (вхідний
НКРЕКП № 26180/2-19 від 13.09.2019), від 17.09.2019
№ 17/091-19 (вхідний НКРЕКП № 19567/1-19 від
18.09.2019) надало до НКРЕКП скориговані форми № 5
за ІІ - ІV квартали 2017 року та за І - ІV квартали 2018
року.
(стор. 5 та стор.17 Акта перевірки)

підпункту 19 пункту 2.2
глави 2 Ліцензійних умов у
частині подання до НКРЕКП
річної фінансової звітності у
встановленому
законодавством
порядку
2

3

4

пункту
2.1
глави
2
Ліцензійних умов у частині
здійснення
господарської
діяльності
з
постачання
природного газу з дотриманням
вимог
Правил
постачання
природного
газу,
інших
нормативно-правових актів та
нормативних
документів,
які
регулюють ринок природного
газу, а саме пункту 4.9 глави 4
Стандартів та вимог у частині
направлення
інформації,
визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та
4.8,
Оператором
ГРМ
або
постачальником
до
НКРЕКП
поштою на паперових носіях та в
електронному вигляді, а також до
її територіальних органів за
місцезнаходженням
Оператора
ГРМ або постачальника.
порушення пункту 2.1 глави 2
Ліцензійних
умов
у
частині
здійснення господарської діяльності з
постачання природного газу з
дотриманням
вимог
Правил
постачання природного газу, інших
нормативно-правових
актів
та
нормативних
документів,
які
регулюють ринок природного газу, а
саме пункту 4 розділу ІІ Правил,
відповідно до вимог яких споживач
має право укласти договір постачання
природного
газу
з
будь-яким
постачальником за умови відсутності
простроченої
заборгованості
за
поставлений природний газ перед
діючим постачальником, при цьому
споживач має надати постачальнику
довідку (акт звірки розрахунків) про
відсутність
простроченої
заборгованості споживача перед

Фінансова звітність відповідно до постанови
НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання
суб’єктами господарювання у сферах енергетики та
комунальних
послуг
фінансової
звітності
до
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» надана до НКРЕКП та ТП НКРЕКП з
порушенням встановлених термінів, а саме:
до НКРЕКП – за І півріччя 2017 року, за 2017 рік,
за І квартал 2018 року – від 1 до 22 днів;
до ТП НКРЕКП - за І півріччя 2017 року, за 2017
рік – від 20 до 21 днів.
(стор.6 Акта перевірки)
ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» надавало інформацію
про дотримання Мінімальних стандартів та вимог до
якості обслуговування споживачів та постачання
природного газу, затверджених постановою НКРЕКП
від 21.09.2017 № 1156 (далі - Стандарти та вимоги) за
ІV квартал 2017 року та за І - ІІІ квартали 2018 року до
НКРЕКП та до сектору НКРЕКП у Черкаській області з
порушенням терміну від 25 до 562 дня.
Листом
від
04.09.2019
№01/9-19
ТОВ
«ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»
надало
до
НКРЕКП
інформацію згідно з додатком 16 до Стандартів та
вимог за 2017 рік.
Листами від 04.09.19 № 04/0919, від 04.09.2019
№ 06/0919 та від 11.09.2019 № 1109/01 ТОВ
«ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»
надало
до
НКРЕКП
інформацію до Стандартів та вимог згідно із додатками
10, 11, 12, 13, 14 за ІV квартал 2017 року, додатками 10,
11 за І – ІІ квартали 2018 року, додатками 11, 12, 13 за
ІІІ квартал 2018 року.
(стор.18,19 Акта перевірки)
14.11.2018 між ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» та
ТОВ «ТРАНСКОН» (далі - Споживач) було укладено
Договір постачання природного газу від 14.11.2018
№ С/406-18 з порушенням вимог законодавства, а саме
без надання Споживачем довідки (акту звірки
розрахунків)
про
відсутність
простроченої
заборгованості споживача за поставлений газ перед
діючим постачальником.
Також за результатами аналізу змісту зазначеного
договору встановлено, що його положення не містять
таких істотних та обов'язкових для цього виду
договору умов, як порядок звіряння фактичного об'єму
(обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи
протягом відповідного періоду, порядок зміни
постачальника та припинення чи розірвання договору,
у тому числі можливість його одностороннього
розірвання.
27 грудня 2018 року ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»
та ТОВ «Транскон» уклали додаткову угоду №1/2018
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діючим
постачальником
за
поставлений
природний
газ,
підписану діючим постачальником
(за його наявності), та пункту 5
розділу ІІ Правил, відповідно до
вимог якого договір постачання
природного газу повинен містити
умови,
що
є
істотними
та
обов'язковими для цього виду
договору.

про припинення дії договору в зв’язку із неможливістю
подальшого виконання сторонами своїх зобовязань.
Враховуючи
зазначені
обставини
ТОВ
«ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» протягом 2018 року постачання
природного газу для ТОВ «Транскон» не здійснювало.

(стор.23 Акта перевірки)
Довідково

Чистий дохід за 2018 рік (без ПДВ)

538 022,53 тис. грн

Обсяг постачання природного газ за 2018 рік

57 272,741 тис. м3

на суму (з ПДВ)

646 638,62 тис. грн

Заборгованість споживачів на 31.12.2018

20 203,41 тис. грн

Враховуючи вищезазначене сектор НКРЕКП у Черкаській області пропонує прийняти
постанову, якою відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних
послуг»
накласти
штраф
на
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» у розмірі 51 000 (п’ятдесят одна тисяча) гривень
за вищезазначені порушення Ліцензійних умов.

Голова Комісії з перевірки
А. Черемис
ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

Київ

№ _______________

Про
накладення
штрафу
на
ТОВ
«ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»
за
порушення
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності з
постачання природного газу
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 жовтня 2019 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за
результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
енергетики, а саме постачання природного газу, від 20 вересня 2019 року № 334,
проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада
2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року
№ 917 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІІ кварталі
2019 року» та посвідчення про проведення планової перевірки від 13 серпня
2019 року № 307, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 36860996)
порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання
природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року
№ 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:
пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської
діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил
постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних
документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:
пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених
постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні
стандарти та вимоги), у частині направлення інформації, визначеної у пунктах
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4.1, 4.6 та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або
постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному
вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора
ГРМ або постачальника,
пункту 4 розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила), відповідно до
вимог якого споживач має право укласти договір постачання природного газу з
будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за
поставлений природний газ перед діючим постачальником, при цьому споживач
має надати постачальнику довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність
простроченої заборгованості споживача перед діючим постачальником за
поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його
наявності),
пункту 5 розділу ІІ Правил, відповідно до вимог якого договір постачання
природного газу повинен містити умови, що є істотними та обов'язковими для
цього виду договору;
підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання
звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з
постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;
підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до
НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та статті 59 Закону України «Про ринок природного газу»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф на ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» у розмірі
51 000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме:
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської
діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил
постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних
документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пункту 4.9 глави 4
Мінімальних стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної
у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або
постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному
вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора
ГРМ або постачальника;
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підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання
звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з
постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;
підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до
НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.
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»).
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

М.П.
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________2019 року

___________________
(підпис)

