ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП___________________

Департамент
ліцензійного контролю
«29» грудня 2017 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування до проекту рішення НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності зі зберігання природного,
нафтового газу (метану) вугільних родовищ»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області проведено планову перевірку за 2016 рік
та складено Акт від 03.07.2017 № 108 щодо дотримання Публічним акціонерним товариством
«УКРТРАНСГАЗ» Ліцензійних умов із зберігання природного, нафтового газу (метану) вугільних
родовищ,
який
розміщено
за
посиланням:
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/naftogas/2017/Akt-Ukrtransgaz_03.07.2017-108.pdf
та
встановлено наступні порушення Ліцензійних умов із зберігання

Виявлене порушення

Суть порушення

1) підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ
Ліцензійних
умов
із
зберігання
природного газу в частині надання
перехресних субсидій за рахунок
господарської діяльності із зберігання
газу

Відповідно до звіту за формою № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2016 рік
фінансовий результат до оподаткування (збиток)
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від здійснення господарської
діяльності склав 5 201 151 тис. грн, у т. ч. збиток із
зберігання газу 2 092 499,34 тис. грн.
Чистий фінансовий результат (збиток) склав
6 136 270 тис. грн.
У той же час ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» перераховані
кошти у сумі 300,0 тис. грн для фінансової підтримки
непрацюючого
підприємства
ТОВ
«НАФТОГАЗРЕЄСТР» (100% акцій статутного фонду у
власності ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»).

2) підпункту 3.9.3 Ліцензійних умов із
зберігання природного газу в частині
установлення плати за виконання
додаткових робіт таким чином, щоб
забезпечити
відшкодування
його
виправданих витрат та отримання
обґрунтованого прибутку при здійсненні
цих робіт
3)невиконання розпорядження Комісії
від 15.01.2009 № 2-р «Про встановлення
вимог до ДК «Укртрансгаз» НАК
«Нафтогаз України» щодо провадження
інших,
крім
ліцензованих,
видів
діяльності»,
а
саме
провадження
беззбиткових інших, крім ліцензованих,
видів діяльності

За результатами діяльності у 2016 році від
провадження ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» додаткових робіт
(допоміжного виробництва) отримано
збиток у сумі
12 944,79 тис. грн.

4) підпункту 3.10.2 пункту 3.10 розділу
ІІІ Ліцензійних умов із зберігання
природного газу щодо використання
коштів, отриманих за рахунок надання

За
результатами
провадження
інших,
крім
ліцензованих, видів діяльності, отримано збиток у сумі
84 347,9 тис. грн, у т.ч.:
- «по діяльності з реалізації сільськогосподарської
продукції» – 53 121,35 тис. грн;
- «по діяльності санаторно-курортних закладів» –
31 226,56 тис. грн.
У цілому від провадження додаткових робіт, інших,
крім ліцензованих, видів діяльності, та послуг
балансування газу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» отримано
прибуток у сумі 319 945,52 тис. грн.
За 2016 рік по діяльності зі зберігання газу
(закачування, зберігання та відбір) здійснені перевитрати
коштів за статтями тарифу на суму 2 191 557 тис. грн.
Фактично витрачено коштів 3 333 793 тис. грн при
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послуг із закачування, зберігання та рівні, передбаченому в діючому тарифі 1 142 236 тис. грн
відбору газу, за цільовим призначенням
(+2 191 557 тис. грн або на 191,9%).
Обсяги закачування газу склали 6 388 млн куб.м.
Обсяги зберігання газу – 8 395 млн куб.м.
Обсяг відбору газу – 8 393 млн куб.м.
Діючим тарифом передбачена тарифна виручка у сумі
1 171 448 тис. грн. Фактична тарифна виручка склала
1 460 609 тис. грн.
Отримана додаткова тарифна виручка складає
289 161 тис. грн (+24,7%).
За перевіряємий період обсяги зберігання газу в підземних сховищах газу (далі – ПСГ) складали:
станом на 01.01.2016 - 13 991 562,186 тис.куб.м;
станом на 15.04.2016 - 8 419 676,151 тис.куб.м;
станом на 31.12.2016 - 11 986 363,761 тис.куб.м;
станом на 01.04.2017 - 8 216 826,608 тис.куб.м.
Протягом сезону зберігання 2016/2017:
у ПСГ закачано 6 532 356,965 тис. куб.м; із ПСГ відібрано 6 804 951,481 тис. куб.м.
Віднесено до витрат у сумі більшій ніж передбачено тарифом за статтями:
«витрати на оплату праці із нарахуваннями» на 126 721 тис. грн або на 71,7%, що пов’язано із
фактичним збільшенням середньомісячної заробітної плати у порівнянні із передбаченого
розрахунком фонду оплати праці, врахованого структурою тарифів;
«амортизаційні відрахування» на 1 826 669 тис. грн або на 1688,7%, що зумовлено проведенням
переоцінки необоротних активів та відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
Товариства у 2015 році результатів переоцінки необоротних активів (основних засобів та
капітальних інвестицій) ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на підставі Витягу зі «Звіту з визначення
справедливої вартості активів (основні засоби та капітальні інвестиції), підготовленому ТОВ «Ернст
енд Янг» за погодженням з НАК «Нафтогаз України» згідно з вимогами міжнародних стандартів
аудиту та міжнародних стандартів фінансової звітності та залишкових строків їх корисного
використання;
«інші витрати» на 291 783 тис. грн або на 488,1%, що зумовлено збільшенням витрат, зокрема
на послуги зв’язку, на поточний ремонт (без матеріальних витрат), обстеження та технічне
обслуговування магістральних газопроводів, ГРС та КС, ПСГ та інші витрати.
Разом з тим, віднесено до витрат у сумі меншій, ніж передбачено тарифом за статтею
«матеріальні витрати» на 53 615 тис. грн або на 6,7%, у т. ч. за статтею «вартість матеріалів на 34 289
тис. грн або на 16,7%, що відбулось за рахунок оптимізації виробничих процесів.
Довідково
Протягом 2016 року у ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» діяли:
11 договорів обов’язкового страхування, за якими сплачено 13 758,90 тис. грн,
4 договори добровільного страхування, за якими сплачено 24 916,80 тис. грн.
У 2016 році Ліцензіатом депозитні рахунки не відкривались.
Протягом 2016 року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» залучено 6 115 000,00 тис. грн кредитних коштів в
національній валюті. Станом на 31.12.2016 заборгованість за кредити становила 500 000,00 тис. грн.
У 2016 році Ліцензіатом залучено у DEUTSCHE BANK AG кредитні коштів в іноземній валюті в
сумі 13 512,65 тис. євро. Станом на 31.12.2016 заборгованість за кредити не погашена.
Протягом 2016 року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» повернуло раніше залучені кредитні кошти в
іноземній валюті ПАТ «Альфа-Банк» в сумі 6 000,0 тис. доларів.
5) пункту 3.11 розділу ІІІ Ліцензійних
умов із зберігання природного газу в
частині дотримання вимог законодавства
України
та
нормативно-технічних
документів щодо якості надання послуг,
а саме пункту 4.1 Порядку формування
інвестиційних
програм
газопоста-

Постановою НКРЕКП від 26.05.2016 № 849
затверджено
План
розвитку
газосховищ
ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» на 2016-2025 роки, у тому числі І
розділу
Плану
розвитку
газосховищ
ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» (далі – ІП на 2016 рік) у сумі 341 152
тис. грн (без ПДВ).
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чальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств,
затвердженого постановою Комісії від
28.11.2011 № 2255 (далі – Порядок), у
частині виконання І розділу Плану
розвитку
газосховищ
ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»
Станом на 31.12.2016 заходи ІП на 2016 рік при плані 341 152,0 тис.грн, фактично
профінансовані за звітними даними на суму 192 792 тис. грн або 57%. Недофінансування заходів ІП
становило 148 360 тис. грн.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, проаналізував матеріали акта
планової перевірки ПАТ «Укртрансгаз» за 2016 рік, зокрема, виконання Інвестпрограми та надав
свої висновки та пропозиції, а саме:
Аналіз виконання І розділу Плану розвитку газосховищ ПАТ «Укртрансгаз» на 2016-2025 роки –
інвестиційної програми на 2016 рік:

Амортизаційні
відрахування
Невикористані
джерела
фінансування ІП
2015
ВСЬОГО

тис. грн (без ПДВ)
Непрофінансовано
до фактично
нарахованих
Пропозиції
(наявних) джерел
на 31.12.2016

Затверджено

Наявні
джерела з
урахуванням
фактичних
обсягів

108 173

134 870

80 716

-27 457

-54 154

54 154

232 979

232 979

112 076

-120 903

-120 903

120 903

341 152

367 849

192 792

-148 360

-175 057

175 057

Фактично
Невиконання
профінансовано
від
на 31.12.2016 затверджених

Деталізація освоєння фактично профінансованих заходів станом на 01.01.2017

тис.

грн (без ПДВ)

Фактично профінансовано, у тому числі:

192 792

підтверджено актами, КБ-3, видатковими накладними

192 742

не підтверджено відповідними документами

50 000

Недотримання структури 2016 рік
Невикористані джерела на закупівлю газу на технологічні та власні потреби

19 407

Невикористані джерела на матеріальні витрати

31 045

Невикористані джерела на ремонт

27 822

ВСЬОГО, тис. грн (без ПДВ)

78 274

Узагальнений висновок
невиконання Інвестпрограми за 2016 рік
недотримання структури тарифу на 2016 рік
додаткова тарифна виручка 2016 року (без податку)
Пропозиції на Комісію – коригування річної планової тарифної виручки в
сторону зменшення

175 057
78 274
237 112
490 443

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

Ліцензіатом у поясненнях до Акта планової перевірки не надано обґрунтованих пояснень щодо
виконання ІП в повному обсязі та зазначено, що висновок щодо недотримання вимог пункту 4.1
Порядку по відношенню до ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є безпідставним.
Слід зазначити, що відповідно до п. 1.1. зазначеного Порядку, його дія поширюється на
суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності, у тому
числі: зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують
рівень, встановлений ліцензійними умовами. Тобто, пояснення ліцензіата є неприйнятними.
За результатами діяльності у 2016 році від провадження
6) не виконані вимоги пункту 2
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постанови НКРЕКП від 26.05.2016 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» додаткових робіт (допоміжного
№ 842 щодо усунення порушення виробництва) в цілому отримано
прибуток у сумі
підпункту 3.9.3 пункту 3.9 Ліцензійних 10 625,27 тис. грн з урахуванням збитку від виконання
умов
із
зберігання
в
частині додаткових робіт у сумі 13 873,59 тис. грн
установлення плати за виконання
додаткових робіт таким чином, щоб
забезпечити
відшкодування
його
виправданих витрат та отримання
обґрунтованого прибутку при здійсненні
цих робіт
Довідково:
щодо розрахунків з НАК «Нафтогаз України»
Загальна заборгованість ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» перед НАК «Нафтогаз України» станом на:
- 01.01.2016 – 11 133 411,93 тис. грн,
- 31.12.2016 – 12 531 255,81 тис. грн,
- 31.05.2017 – 4 705 532,83 тис. грн, що підтверджено даними НАК «Нафтогаз України».
З огляду на зазначене та відповідно до законів України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок
природного газу», а також з урахуванням усунення виявлених перевіркою порушень,
Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою:
1.
Накласти штраф у розмірі 102 тис. грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРТРАНСГАЗ» за порушення:
підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ Ліцензійних умов із зберігання в частині надання
перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності із зберігання газу;
підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу ІІІ Ліцензійних умов із зберігання в частині установлення
плати за виконання додаткових робіт таким чином, щоб забезпечити відшкодування його
виправданих витрат та отримання обґрунтованого прибутку при здійсненні цих робіт;
підпункту 3.10.2 пункту 3.10 розділу ІІІ Ліцензійних умов із зберігання щодо використання
коштів, отриманих за рахунок надання послуг із закачування, зберігання та відбору газу, за цільовим
призначенням;
пункту 3.11 розділу ІІІ Ліцензійних умов із зберігання в частині дотримання вимог
законодавства, а саме п. 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних,
газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою
НКРЕ від 28.11.2011 № 2255 щодо обов’язку ліцензіата виконувати Інвестпрограму в повному обсязі
відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у
вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми;
невиконання розпорядження Комісії від 15.01.2009 № 2-р.
2. Зобов’язати ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у строк до 01 лютого 2018 року завершити виконання
профінансованих заходів розділу І Плану розвитку газосховищ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2016 рік
на загальну суму 50 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт
(підтвердних документів).
У разі невиконання та/або ненадання ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до НКРЕКП копій актів
виконаних робіт у встановлені терміни НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної
планованої тарифної виручки на відповідну суму.
3. При наступному перегляді тарифу на зберігання (відкачування, відбір) для
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» НКРЕКП розглянути питання щодо коригування річної планової тарифної
виручки в сторону зменшення на загальну суму 490 443 тис. грн (без ПДВ).

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

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
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
за
порушення
Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності із зберігання природного
газу, газу (метану) вугільних
родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 29 грудня 2017
року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта
планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ» від 03 липня 2017 року № 108, проведеної згідно з Планом
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017
рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2125, на
підставі постанови НКРЕКП від 16 березня 2017 року № 290 «Про
проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у
ІІ кварталі 2017 року» та посвідчення про проведення перевірки від 29 травня
2017 року № 120, установлено, що ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 9/1, код ЄДРПОУ 30019801, р/р 2600601180672 в АБ
«Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478, т. в. о. Президента Химко М.П.,
ліцензія на право провадження господарської діяльності із зберігання
природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до
постанови НКРЕ від 28 лютого 2013 року № 212) порушило Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу
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(метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня
2010 року № 8 (далі – Ліцензійні умови із зберігання), а саме:
підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ Ліцензійних умов із зберігання в
частині надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності із
зберігання газу;
підпункт 3.9.3 Ліцензійних умов із зберігання в частині установлення
плати за виконання додаткових робіт таким чином, щоб забезпечити
відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого
прибутку при здійсненні цих робіт, та невиконання розпорядження НКРЕ від
15 січня 2009 року № 2-р «Про встановлення вимог до ДК «Укртрансгаз»
НАК «Нафтогаз України» щодо провадження інших, крім ліцензованих,
видів діяльності»;
підпункт 3.10.2 пункту 3.10 розділу ІІІ Ліцензійних умов із зберігання
щодо використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг із
закачування, зберігання та відбору газу, за цільовим призначенням;
пункт 3.11 розділу ІІІ Ліцензійних умов із зберігання в частині
дотримання вимог законодавства України та нормативно-технічних
документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 Порядку
формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та
газозберігаючих
підприємств,
затвердженого
постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255 (далі – Порядок
формування інвестиційних програм), у частині виконання розділу І Плану
розвитку газосховищ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на
2016 – 2025 роки,
затвердженого постановою НКРЕКП від 26 травня 2016 року № 849, у
повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному
вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених
джерелами фінансування інвестиційної програми;
не виконані вимоги пункту 2 постанови НКРЕКП від 26.05.2016 № 842
щодо усунення порушення підпункту 3.9.3 пункту 3.9 Ліцензійних умов із
зберігання в частині установлення плати за виконання додаткових робіт
таким чином, щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та
отримання обґрунтованого прибутку при здійсненні цих робіт;
Відповідно до статті 59 Закону України «Про ринок природного газу»
та статей 19 і 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,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
Накласти штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) грн на
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (01021, м.
Київ, Кловський узвіз, 9/1, код ЄДРПОУ 30019801, р/р 2600601180672 в АБ
«Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478, т. в. о. Президента Химко М.П.,
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ліцензія на право провадження господарської діяльності із зберігання
природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до
постанови НКРЕ від 28 лютого 2013 року № 212) за порушення Ліцензійних
умов із зберігання, а саме:
підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ Ліцензійних умов із зберігання в
частині надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності із
зберігання газу;
підпункт 3.9.3 Ліцензійних умов із зберігання в частині установлення
плати за виконання додаткових робіт таким чином, щоб забезпечити
відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого
прибутку при здійсненні цих робіт, та невиконання розпорядження НКРЕ від
15 січня 2009 року № 2-р «Про встановлення вимог до ДК «Укртрансгаз»
НАК «Нафтогаз України» щодо провадження інших, крім ліцензованих,
видів діяльності»;
підпункт 3.10.2 пункту 3.10 розділу ІІІ Ліцензійних умов із зберігання
щодо використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг із
закачування, зберігання та відбору газу, за цільовим призначенням;
пункт 3.11 розділу ІІІ Ліцензійних умов із зберігання в частині
дотримання вимог законодавства України та нормативно-технічних
документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 Порядку
формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та
газозберігаючих
підприємств,
затвердженого
постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255 (далі – Порядок
формування інвестиційних програм), у частині виконання розділу І Плану
розвитку газосховищ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на
2016 – 2025 роки,
затвердженого постановою НКРЕКП від 26 травня 2016 року № 849, у
повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному
вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених
джерелами фінансування інвестиційної програми;
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 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у строк до 01 лютого 2018 року
завершити виконання профінансованих заходів розділу І Плану розвитку
газосховищ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2016 рік на загальну суму 50 тис. грн
(без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт (підтвердних
документів).
У разі невиконання та/або ненадання ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до
НКРЕКП копій актів виконаних робіт у встановлені терміни НКРЕКП
розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки на
відповідну суму.
3. При наступному перегляді тарифу на зберігання (відкачування,
відбір) для ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» НКРЕКП розглянути питання щодо

4

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на
загальну суму 490 443 тис. грн (без ПДВ).

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________201_ року

___________________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП__________________

Департамент
ліцензійного контролю
«29» грудня 2017 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування до проекту рішення НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за порушення Ліцензійних умов з
транспортування природного, нафтового газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області проведено планову виїзну перевірку за
2016 рік та складено акт від 03.07.2017 № 107 щодо дотримання Публічним акціонерним
товариством «УКРТРАНСГАЗ» Ліцензійних умов з транспортування природного, нафтового газу
(метану) вугільних родовищ трубопроводами (далі – Ліцензійні умови з транспортування), який
розміщено
за
посиланням:
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/naftogas/2017/AktUkrtransgaz_03.07.2017-107.pdf
та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов з
транспортування:

Виявлене порушення

Суть порушення

Відповідно до звіту за формою № 2 «Звіт про фінансові
результати» за 2016 рік збиток ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
від здійснення господарської діяльності склав 5 201 151
тис. грн, у т.ч. з транспортування газу збиток –
3 317 075,80 тис. грн.
Чистий фінансовий результат (збиток) склав
6 136 270 тис. грн.
Разом з тим, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» перераховані
кошти у сумі 300,0 тис. грн для фінансової підтримки
непрацюючого підприємства ТОВ «НАФТОГАЗРЕЄСТР»
(100%
акцій
статутного
фонду
у
власності
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»).
Ліцензіатом не надано підтверджуючих документів
2) підпункту 3.1.5 пункту 3.1 розділу III
Ліцензійних умов з транспортування стосовно повідомлення НКРЕКП щодо проведення
щодо повідомлення НКРЕКП протягом державної реєстрації Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (у
10 робочих днів про всі зміни даних, новій редакції), затвердженого наказом Міністерства
зазначених у документах, що додавалися економічного розвитку і торгівлі України від 09.09.2016
до заяви
№ 1503
Відповідно до пояснень ліцензіата нова редакція статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» була розміщена
на сайті Товариства та Міністерства юстиції України для публічного ознайомлення.
За
результатами
провадження
інших,
крім
3) підпункту 3.4.17 пункту 3.4 розділу
ІІІ
Ліцензійних
умов
з ліцензованого, видів діяльності по яким встановлені
транспортування у частині виконання вимоги ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у 2016 році отримано
вимог, встановлених НКРЕ щодо збиток на загальну суму 84 347,91 тис. грн, у т.ч.:
провадження інших, крім ліцензованого,
- «реалізація сільськогосподарської продукції» –
видів діяльності, а саме розпорядження 53 121,35 тис. грн,
НКРЕ від 15.01.2009 № 2-р щодо
- «діяльність санаторно-курортних закладів» – 31 226,56
провадження беззбиткових інших, крім тис. грн.
ліцензованих, видів діяльності
Відповідно до пояснень ліцензіата, головними причинами недоотримання прибутку є відкладення
на 2017 рік реалізації складських запасів зернових, що вироблені у 2016 році, переоцінка основних
засобів та зміна термінів амортизаційних відрахувань, моральна застарілість основних фондів
сільськогосподарської техніки та баз відпочинку.
1) підпункту 2.2.3 пункту 2.2 розділу ІІ
Ліцензійних умов з транспортування у
частині надання перехресних субсидій за
рахунок господарської діяльності з
транспортування газу магістральними
трубопроводами

4) пункту 3.10 розділу ІІІ Ліцензійних
умов
з
транспортування
щодо
дотримання
вимог
законодавства
України,
нормативно-технічних
документів щодо якості надання послуг,
а саме:
1) частини другої статті 32 Закону
України «Про ринок природного газу»
щодо
додержання
принципу
недискримінації під час укладення
договорів транспортування природного
газу із замовниками
2) пункту 1 глави 1 розділу VIII
Кодексу
газотранспортної
системи,
затвердженого постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2493 (далі – Кодекс ГТС)
та пункту 3 постанови НКРЕКП від
30.09.2015 № 2497 «Про затвердження
Типового договору транспортування
природного газу» (далі – постанова від
30.09.2015 № 2497) щодо приведення
договірних відносин у відповідність до
вимог
Типового
договору
транспортування природного газу у
тримісячний строк з дати набрання
чинності цією постановою

3) пункту 1 глави 8 розділу ХІ Кодексу
ГТС у частині виконання процедури
перевірки поданих замовниками послуг
транспортування
номінацій
та
їх
відхилення стосовно підтвердження
згоди споживача щодо постачання
природного газу тим чи іншим
замовником

4) пункту 2 глави 2 та пункту 4 глави 3
розділу XI Кодексу ГТС у частині
дотримання
термінів
надання
замовникам послуг транспортування
повідомлень про підтвердження та
відхилення номінацій/реномінацій із
зазначенням коду причини відхилення

У 2013 році ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» було укладено з
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» договори транспортування
природного газу трубопроводами, які діяли протягом І
кварталу 2016 року, а саме: договір від 31.12.2013 №
1402000029-ПР; договір від 31.01.2014 № 1402000250-ТН;
договір від 31.01.2014 №1402000251-ТБ. Зазначені
договори не відповідають Типовому договору.
Невідповідність укладених договорів Типовому
договору виявлено тільки по одному замовнику послуг –
НАК «Нафтогаз України», що вказує на недотримання
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» принципу недискримінації під
час укладення договорів транспортування природного газу
із замовниками
Договір транспортування природного газу, укладений
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
від 12.02.2016 № 1602000329 не відповідає Типовому
договору, а саме 2 речення пункту 9.4 розділу ІХ Договору
викладене в редакції: «Розрахунки за послуги балансування
здійснюються протягом 20 банківських днів після
підписання Сторонами акту надання послуг балансування
на підставі направленого Оператором оригіналу рахункафактури».
03.03.2016 було укладено додаткову угоду №1 до
зазначеного Договору, якою пункт 9.4 розділу ІХ
Договору приведено до редакції Типового договору.
Також були внесені зміни до пункту 9.5 розділу ІХ
Договору, а саме пункт 9.5 викладено в новій редакції, яка
не містить другого речення пункту 9.5 Типового
договору, зокрема: «До прийняття рішення суду вартість
послуг балансування, яку Замовник зобов’язаний сплатити
в строк, визначений пунктом 9.4 цього Договору,
визначається за даними Оператора».
Зазначені зміни призвели до змін істотних умов
Договору, які визначені Типовим договором, оскільки це
впливає на строки здійснення розрахунків між
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
та
замовником
послуг
транспортування.
3) Перевіркою встановлено наявність 2 підтверджених
номінацій по 1 споживачу в 1 розрахунковий період
(місяць), а саме:
- на січень 2016 року для ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» було
підтверджено номінацію ТОВ «Енергія України» (1 612
тис.куб.м) та номінацію НАК «Нафтогаз України» (3 519
тис.куб.м);
- на квітень 2016 року для ПАТ «Сумське НВО» було
підтверджено номінацію ТОВ «Ексимгаз» (110 тис. куб.м)
та номінацію ТОВ «Енергія України» (300 тис. куб.м);
- на липень 2016 року для ПАТ «Одеський припортовий
завод» було підтверджено номінацію НАК «Нафтогаз
України» (15 563 тис. куб.м) та номінацію ТОВ «Юг-газ»
(10 000 тис. куб.м).
4) ПАТ «Укртрансгаз» надсилало замовникам послуг
транспортування повідомлення про підтвердження
номінації з порушенням термінів, зокрема ТОВ «Веста»,
ТОВ «Панда», ТОВ «Оілгазтрейд», ТОВ «Ластер плюс»,
ТОВ «Ердгаз» на 1 день, повідомлення про підтвердження
реномінації ТОВ «Панда» на 2 дні.
Перевіркою також встановлено порушення термінів

надання повідомлень про причини відхилення номінації
без зазначення коду причини: ТОВ «Херсонрегіонгаз»,
ТОВ «Інкоргаз»,
ТОВ «Київ-Нафта-2000», ТОВ
«Богородчанинафтогаз», ТОВ «Укрнафтогазенерго» – на 1
день.
Протягом
2016
року
на
веб-сайті
ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» були
відсутні
коди
причини
відхилення. У повідомленні про відхилення номінації не
зазначався код причини відхилення, але зазначалась
відповідна причина щодо відхилення номінації. На
сьогоднішній день на веб-сайті ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
розміщено коди причин відхилення номінацій.
5) Вибірковою перевіркою надання замовникам
послуг транспортування звітів про надані послуги
балансування та рахунків на оплату встановлено, що
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» порушило терміни надання
зазначених документів, а саме:

5) пункту 4 глави 4 розділу XIV Кодексу
в частині надання в установлені терміни
(до 14 числа) замовникам послуг
транспортування звітів про надані
послуги балансування та рахунків на
оплату
- у лютому до НАК «Нафтогаз України» (на 2 дні), до ПАТ «Сірка» (на 2 дні), до ПАТ «Київоблгаз»
(на 2 дні),
- у квітні до НАК «Нафтогаз України» (на 2 дні), до ПАТ «Київгаз» (більше місяця), до ПАТ
«Херсонгаз» (на 2 дні),
- у травні до НАК «Нафтогаз України» (на 2 дні), до ПАТ «Укргазвидобування» (на 2 дні), до ТОВ
«Газовик» (більше місяця),
- у жовтні до НАК «Нафтогаз України» (на 2 дні), до ПАТ «Київгаз» (на 2 дні), до ПрАТ «Пласт» (на 2
дні), до ТОВ «Промспецгаз» (на 2 дні),
- у листопаді до ТОВ «Газовик» (на 1 день), до ПАТ «Луганськгаз» (на 1 день), до ПАТ «Сумигаз»
(на 1 день), до ПАТ «Харківгаз» (на 1 день).
6) пункту 4.1 Порядку формування
6) Постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 389 (із
інвестиційних
програм
газопоста- змінами) затверджено План розвитку газотранспортної
чальних, газорозподільних, газотранс- системи ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2016-2025 роки, у
портних та газозберігаючих підприємств, тому числі І розділ Плану розвитку – інвестиційну
затвердженого постановою НКРЕ від програму на 2016 рік (далі – ІП на 2016 рік) у сумі
28.11.2011 № 2255 (далі – Порядок), 4 039 613 тис. грн (без ПДВ).
стосовно виконання І розділу Плану
розвитку газотранспортної системи ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»
–
інвестиційної
програми на 2016 рік у повному обсязі
відповідно до запланованих обсягів робіт
у кількісному вираженні та обсягів
фінансування у вартісному вираженні,
передбачених джерелами фінансування
інвестиційної програми
Станом на 31.12.2016 заходи ІП на 2016 рік фактично профінансовані за звітними даними на суму
2 033 796 тис. грн або на 50,3%. Недофінансування заходів ІП становить 2 005 817 тис. грн.
У той же час Ліцензіатом профінансовані заходи, не передбачені І розділом Плану розвитку
газотранспортного підприємства – інвестиційної програми газотранспортного підприємства ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» на 2016 рік у розмірі 288 394 тис. грн.

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, проаналізував матеріали
акта планової перевірки ПАТ «Укртрансгаз» за 2016 рік, зокрема, виконання
Інвестпрограми та надав свої висновки та пропозиції, а саме:
Аналіз виконання інвестиційної програми газотранспортного підприємства ПАТ
«Укртрансгаз» за 2016 рік – І розділу Плану розвитку газотранспортної системи на 2016-2025
роки:

Затверджено

Амортизаційні
відрахування
Кредитні кошти
Роботи, що
виконуються власними
силами
Невикористані
джерела фінансування
ІП 2015
ВСЬОГО

Наявні
джерела з
Фактично
Невиконання
урахуванням профінансован
від
фактичних о на 31.12.2016 затверджених
обсягів

Непрофінансовано
до фактично
нарахованих
Пропозиції
(наявних) джерел
на 31.12.2016

2 684 571

3 772 153

1 211 321

-1 473 250

-2 560 832

2 560 832

926 172

991 669

391 669

-534 503

-600 000

0

183 508

185 444

185 444

1 936

0

0

245 362

245 362

245 362

0

0

0

4 039 613

5 194 628

2 033 796

-2 005 817

-3 160 832

2 560 832

Деталізація фактично профінансованих заходів станом на 01.01.2017
Фактично профінансовано, у тому числі:

2 033 796

підтверджено актами, КБ-3, видатковими накладними

1 393 983

тис. грн (без ПДВ)

не підтверджено відповідними документами

173 343

протокол № 1 від 29.12.2016 щодо реконструкції компрессорн станції
«БАР» (не є підтверджуючим документом)

391 669

проектно-вишукувальні роботи (не надано підтверджуючі документи)

1 088

оплата кредиторської заборгованості

73 313

Недотримання структури 2016 рік
Невикористані джерела на закупівлю газу на технологічні та власні потреби
Невикористані джерела на матеріальні витрати
Невикористані джерела на ПДВ без відшкодування
Невикористані джерела на ремонт
ВСЬОГО, тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

135 682
517 485
362 453
45 524
1 061 144

тис. грн (без ПДВ)
Узагальнений висновок
невиконання Інвестпрограми за 2016 рік
2 560 832
виконання незатверджених заходів в 2016 році
176 729
недотримання структури тарифу на 2016 рік
1 061 144
додаткова тарифна виручка 2016 року (без податку)
5 939 441
Пропозиції на Комісію – коригування річної планової тарифної
9 738 146
виручки в сторону зменшення
За
результатами
провадження
інших,
крім
- не виконані вимоги пункту 2
постанови НКРЕКП від 26.05.2016 ліцензованого, видів діяльності по яким встановлені
№ 843, щодо усунення порушення вимоги ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у 2016 році отримано
підпункту 3.4.17 Ліцензійних умов з збиток на загальну суму 84 347,91 тис. грн.
транспортування в частині виконання
Довідково
вимог, встановлених Комісією щодо
За
результатами
провадження
інших
крім,
провадження беззбиткових інших, крім ліцензованого, видів діяльності в І кварталі 2017 року
ліцензованого, видів діяльності
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» отримано збиток на загальну
суму 13 238,93 тис. грн.
Довідково:
щодо розрахунків з НАК «Нафтогаз України»
Загальна заборгованість ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» перед НАК «Нафтогаз України» станом на:
- 01.01.2016 – 11 133 411,93 тис. грн,
- 31.12.2016 – 12 531 255,81 тис. грн,
- 31.05.2017 – 4 705 532,83 тис. грн, що підтверджено даними НАК «Нафтогаз України»;

заборгованість замовників послуг транспортування за надані послуги балансування:
- станом на 01.01.2016 – 304 358,649 тис. грн,
- станом на 31.12.2016 – 6 653 120,938 тис. грн.

З огляду на зазначене та відповідно до законів України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок
природного газу», а також з урахуванням усунення виявлених перевіркою порушень,
Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою:
1. Накласти штраф у розмірі 850 тис. грн на ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за порушення підпункту
2.2.3 пункту 2.2 розділу ІІ Ліцензійних умов з транспортування в частині надання перехресних
субсидій за рахунок господарської діяльності з транспортування газу магістральними
трубопроводами, підпункту 3.1.5 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов з транспортування щодо
повідомлення НКРЕКП протягом 10 робочих днів про всі зміни даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви, підпункту 3.4.17 пункту 3.4 розділу ІІІ Ліцензійних умов з транспортування у
частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованого, видів
діяльності, а саме розпорядженням НКРЕ від 15.01.2009 № 2-р щодо провадження беззбиткових
інших, крім ліцензованих, видів діяльності та пункту 3.10 розділу ІІІ Ліцензійних умов з
транспортування у частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних
документів, а саме:
- частини другої статті 32 Закону України «Про ринок природного газу» щодо додержання
принципу недискримінації під час укладення договорів транспортування природного газу із
замовниками;
- пункту 1 глави 1 розділу VIII Кодексу ГТС та пункту 3 постанови НКРЕКП від 30.09.2015
№ 2497 щодо приведення договірних відносин у відповідність до вимог Типового договору
транспортування природного газу у тримісячний строк з дати набрання чинності цією постановою;
- пункту 1 глави 8 розділу ХІ Кодексу ГТС у частині виконання процедури перевірки поданих
замовниками послуг транспортування номінацій та їх відхилення;
- пункту 2 глави 2 та пункту 4 глави 3 розділу XI Кодексу ГТС у частині дотримання термінів
надання повідомлень про підтвердження та відхилення номінацій/реномінацій,
- пункту 4 глави 4 розділу XIV Кодексу ГТС у частині надання в установлені терміни (до 14
числа) замовникам послуг транспортування звітів про надані послуги балансування та рахунків на
оплату,
- пункту 4.1 Порядку формування інвестпрограм газопостачальних, газорозподільних,
газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28.11.2011
№ 2255, у частині виконання в повному обсязі розділу І «Плану розвитку газотранспортної системи
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2016 рік» в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у
кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами
фінансування інвестиційної програми.
2. Зобов’язати ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» забезпечити у строк:
до 01 лютого 2018 року:
надання обґрунтованих пояснень щодо причин неотримання кредитних коштів на загальну
суму 600 000 тис. грн (без ПДВ);
завершити виконання профінансованих заходів розділу І Плану розвитку газотранспортної
системи на 2016 рік на загальну суму 639 813 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів
виконаних робіт (підтвердних документів).
У разі невиконання та/або ненадання ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до НКРЕКП копій актів
виконаних робіт у встановлені терміни НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної
планованої тарифної виручки на відповідну суму;
до 01 квітня 2018 року приведення договірних відносин у відповідність до вимог Типового
договору транспортування природного газу відповідно до пункту 1 глави 1 розділу VIII Кодексу ГТС
та пункту 3 постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497;
3. При наступному перегляді тарифу на транспортування природного газу транскордонними
газопроводами та для споживачів України для точок входу і точок виходу для ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» НКРЕКП розглянути питання щодо коригування тарифної виручки (необхідний
дохід) в сторону зменшення на загальну суму 9 738 146 тис. грн (без ПДВ).
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

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
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
за
порушення
Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності
з
транспортування
природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 29 грудня
2017 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта
планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ» від 03 липня 2017 року № 107, проведеної згідно з Планом
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017
рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2125, на
підставі постанови НКРЕКП від 16 березня 2017 року № 290 «Про
проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у
ІІ кварталі 2017 року» та посвідчення про проведення перевірки від 29 травня
2017 року № 120, установлено, що ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 9/1, код ЄДРПОУ 30019801, р/р 2600601180672 в АБ
«Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478, т. в. о. Президента Химко М.П.,
ліцензія на право провадження господарської діяльності з транспортування
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
трубопроводами, видана відповідно до постанови НКРЕ від 28 лютого 2013
року № 211) порушило Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з транспортування природного, нафтового газі і газу (метану)
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вугільних родовищ трубопроводами, затверджені постановою НКРЕ від 13
січня 2010 року № 9 (далі – Ліцензійні умови з транспортування), а саме:
підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу ІІ Ліцензійних умов з
транспортування у частині надання перехресних субсидій за рахунок
господарської діяльності з транспортування газу магістральними
трубопроводами;
підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з
транспортування щодо повідомлення НКРЕКП протягом 10 робочих днів про
всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви;
підпункт 3.4.17 пункту 3.4 розділу ІІІ Ліцензійних умов з
транспортування у частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо
здійснення інших, крім ліцензованого, видів діяльності, а саме
розпорядження НКРЕ від 15 січня 2009 року № 2-р щодо провадження
беззбиткових інших, крім ліцензованих, видів діяльності;
пункту 3.10 розділу ІІІ Ліцензійних умов з транспортування щодо
дотримання
вимог
законодавства
України,
нормативно-технічних
документів щодо якості надання послуг, а саме:
частини другої статті 32 Закону України «Про ринок природного газу»
щодо додержання принципу недискримінації під час укладення договорів
транспортування природного газу із замовниками;
пункту 1 глави 1 розділу VIII Кодексу газотранспортної системи,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі –
Кодекс ГТС) та пункту 3 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року
№ 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного
газу» (далі – постанова від 30 вересня 2015 року № 2497) щодо приведення
договірних відносин у відповідність до вимог Типового договору
транспортування природного газу у тримісячний строк з дати набрання
чинності цією постановою;
пункту 1 глави 8 розділу ХІ Кодексу ГТС у частині виконання
процедури перевірки поданих замовниками послуг транспортування
номінацій та їх відхилення стосовно підтвердження згоди споживача щодо
постачання природного газу тим чи іншим замовником;
пункт 2 глави 2 та пункту 4 глави 3 розділу XI Кодексу ГТС у частині
дотримання термінів надання замовникам послуг транспортування
повідомлень про підтвердження та відхилення номінацій/реномінацій із
зазначенням коду причини відхилення;
пункт 4 глави 4 розділу XIV Кодексу в частині надання в установлені
терміни (до 14 числа) замовникам послуг транспортування звітів про надані
послуги балансування та рахунків на оплату;
пункт
4.1
Порядку
формування
інвестиційних
програм
газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих
підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року
№ 2255 (далі – Порядок формування інвестиційних програм), у частині
виконання розділу І Плану розвитку газотранспортної системи ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» на 2016 – 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП
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від 24 березня 2016 року № 389 (із змінами), у повному обсязі відповідно до
запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування
у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування
інвестиційної програми;
не виконані вимоги пункту 2 постанови НКРЕКП від 26 травня 2016
року № 843 щодо усунення порушення підпункту 3.4.17 Ліцензійних умов з
транспортування в частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо
провадження беззбиткових інших, крім ліцензованого, виду діяльності.
Відповідно до статті 59 Закону України «Про ринок природного газу»
та статей 19 і 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,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
Накласти штраф у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) грн
на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (01021,
м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, код ЄДРПОУ 30019801, р/р 2600601180672 в
АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478, т. в. о. Президента Химко М.П.,
ліцензія на право провадження господарської діяльності із зберігання
природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до
постанови НКРЕ від 28 лютого 2013 року № 211) за порушення Ліцензійних
умов з транспортування, а саме:
підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу ІІ Ліцензійних умов з
транспортування у частині надання перехресних субсидій за рахунок
господарської діяльності з транспортування газу магістральними
трубопроводами;
підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з
транспортування щодо повідомлення НКРЕКП протягом 10 робочих днів про
всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви;
підпункт 3.4.17 пункту 3.4 розділу ІІІ Ліцензійних умов з
транспортування у частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо
здійснення інших, крім ліцензованого, видів діяльності, а саме
розпорядження НКРЕ від 15 січня 2009 року № 2-р щодо провадження
беззбиткових інших, крім ліцензованих, видів діяльності;
пункту 3.10 розділу ІІІ Ліцензійних умов з транспортування щодо
дотримання
вимог
законодавства
України,
нормативно-технічних
документів щодо якості надання послуг, а саме:
частини другої статті 32 Закону України «Про ринок природного газу»
щодо додержання принципу недискримінації під час укладення договорів
транспортування природного газу із замовниками;
пункту 1 глави 1 розділу VIII Кодексу газотранспортної системи,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі –
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Кодекс ГТС) та пункту 3 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року
№ 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного
газу» (далі – постанова від 30 вересня 2015 року № 2497) щодо приведення
договірних відносин у відповідність до вимог Типового договору
транспортування природного газу у тримісячний строк з дати набрання
чинності цією постановою;
пункту 1 глави 8 розділу ХІ Кодексу ГТС у частині виконання
процедури перевірки поданих замовниками послуг транспортування
номінацій та їх відхилення стосовно підтвердження згоди споживача щодо
постачання природного газу тим чи іншим замовником;
пункт 2 глави 2 та пункту 4 глави 3 розділу XI Кодексу ГТС у частині
дотримання термінів надання замовникам послуг транспортування
повідомлень про підтвердження та відхилення номінацій/реномінацій із
зазначенням коду причини відхилення;
пункт 4 глави 4 розділу XIV Кодексу в частині надання в установлені
терміни (до 14 числа) замовникам послуг транспортування звітів про надані
послуги балансування та рахунків на оплату;
пункт
4.1
Порядку
формування
інвестиційних
програм
газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих
підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року
№ 2255 (далі – Порядок формування інвестиційних програм), у частині
виконання розділу І Плану розвитку газотранспортної системи ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» на 2016 – 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП
від 24 березня 2016 року № 389 (із змінами), у повному обсязі відповідно до
запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування
у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування
інвестиційної програми;
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 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» забезпечити у строк:
до 01 лютого 2018 року:
надання обґрунтованих пояснень щодо причин неотримання кредитних
коштів на загальну суму 600 000 тис. грн (без ПДВ);
завершити виконання профінансованих заходів розділу І Плану
розвитку газотранспортної системи на 2016 рік на загальну суму 639 813 тис.
грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт
(підтвердних документів).
У разі невиконання та/або ненадання ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до
НКРЕКП копій актів виконаних робіт у встановлені терміни НКРЕКП
розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки на
відповідну суму.
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до 01 квітня 2018 року приведення договірних відносин у відповідність
до вимог Типового договору транспортування природного газу відповідно до
пункту 1 глави 1 розділу VIII Кодексу ГТС та пункту 3 постанови НКРЕКП
від 30.09.2015 № 2497;
3. При наступному перегляді тарифу на транспортування природного
газу транскордонними газопроводами та для споживачів України для точок
входу і точок виходу для ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» НКРЕКП розглянути
питання щодо коригування тарифної виручки (необхідний дохід) в сторону
зменшення на загальну суму 9 738 146 тис. грн (без ПДВ).
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________201_ року

___________________
(підпис)

