НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел.:(044) 204-48-27, т/ф (044) 277-30-47, е-таіі: Ьох@,пегс.еоу.иа

АКТ
планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу
від «23» липня 2018 року № 266

м. Вінниця
(місце складання)

__________________ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТОЖАРИ»____________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - 32885184

24332, Вінницька область, Тростянецький район, с. Капустяни,
вул. С. Мурованого, буд. 9/13
_________________ тел./факс (043) 355-31-12, е-таіі: 8Іо?ііагиаа2 @икг.пеі_________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
______________ Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки_______________
Постанова НКРЕКП від 19 червня 2018 року № 463 «Про проведення планових
перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, у III кварталі 2018 року»
Посвідчення про перевірку від 19 червня 2018 року № 110
Початок перевірки
2018
07
17
місяць
рік
число

Завершення перевірки
2018
23
07
місяць . . .
число
Щк

Посадові особи, що беруть участь у заході:
голова комісії з проведення
перевірки

Завідувач сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Осадчук Сергій Васильович:
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

члени комісії з проведення
перевірки

головний спеціаліст сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Колесник Зоя Василівна;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

головний спеціаліст сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Бухаров Ігор Володимирович;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

головний спеціаліст сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Голова комісії
з перевірки

Уповноважений преді
ПП «СТОЖАРИ»

Ходаковеький Юрій Валентинович;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

провідний спеціаліст сектору НКРЕКП у Вінницькій області
Поліщук Микола Д м и т р о в и ч .
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТОЖАРИ» Пелипчук Руслани Василівни

директора

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з «26» квітня 2017 року
по «31» грудня 2017 року.
Дані щодо останніх проведених перевірок:
П лан ова
X не було взагалі
□ була в період з «
по«
Акт перевірки в ід «

»
»
»

20

20
року '
20
року
року №

П озапланова
X не було взагалі
□ була в період з «
»
20
року
по«
»
20
року
Акт перевірки в ід « »
20
року №

Перевірці підлягають питання щодо дотримання законодавства, що регулює функціонування ринку
природного газу України та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного
газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі — Ліцензійні умови
з постачання).

Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено:
1. Забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої
уповноваженої особи під час проведення планової перевірки НКРЕКП
Згідно з протоколом загальних зборів учасників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«СТОЖАРИ» (далі - ПП «СТОЖАРИ», Підприємство, ліцензіат) від 20.02.2018
№ 20/02-2018 та відповідно до наказу ПП «СТОЖАРИ» від 26.02.2018 № 1, обов’язки
директора Підприємства виконує Пелипчук Руслана Василівна, яка була присутня під час
проведення планової перевірки.
2. Зберігання документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог
законодавства України
Під час перевірки працівниками ПП «СТОЖАРИ» було пред’явлено заяву про
отримання ліцензії з постачання природного газу та документи, що додавались до заяви,
а саме: опис документів, відомості про засоби провадження господарської діяльності
з постачання природного газу.
Відповідно до наказу ПП «СТОЖАРИ» від 03.01.2017 № 2 «Про зберігання
документів» встановлено, що документи, які пов’язані з ліцензованою діяльністю
ПП «СТОЖАРИ» підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Підприємства
та призначено відповідальною особою за зберігання документів, пов’язаних з ліцензійною
діяльністю - директора ПП «СТОЖАРИ».
3. Провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів
провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані
до НКРЕКП та повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах,
що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії протягом одного місяця з дня
їх настання
Протягом 2017 року ПП «СТОЖАРИ» здійснювало ліцензовану діяльність на підставі
ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу
на території України, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 25.04.2017 № 549,
Статуту ПП «СТОЖАРИ» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів
учасників ПП «СТОЖАРИ» від 05 лютого 2014 року № 5 та зареєстрованого Тростянецькою
Голова комісії
з перевірки

районною
державною
адміністрацією
Вінницької
області
17.02.2014
за № 11671050018000005.
На момент проведення перевірки чинним є Статут ПП «СТОЖАРИ» (нова редакція),
затверджений протоколом загальних зборів учасників ПП «СТОЖАРИ» від 20 лютого 2018
року №21/02-2018.
Одним із видів діяльності Підприємства є торгівля газом через місцеві (локальні)
трубопроводи (код КВЕД 35.23).
Поточний рахунок №26003010317849 (в національній валюті), відкритий
Підприємством в ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», МФО 380582, та зазначений
в заяві про отримання ліцензії з постачання природного газу, на момент перевірки є діючим.
В період з 28.12.2006 по 26.02.2018 обов’язки директора, згідно з протоколом загальних
зборів учасників ПП «СТОЖАРИ» від 28.12.2006 № 3 та відповідно до наказу
ПП «СТОЖАРИ» від 28.12.2006 № 3, обов’язки директора Підприємства виконував
Ярошович Михайло Йосипович.
Найменування юридичної особи (ПП «СТОЖАРИ») та фактичне місцезнаходження
(24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н., с. Капустяни, вул. С. Мурованого, буд. 9/13),
відповідає даним наведеним у Статуті Підприємства, Витязі з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата формування
16.07.2018 № 1004214199) та даним відомостей, розміщених на інформаційному ресурсі
Міністерства юстиції України (у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань), та не співпадає із адресою приміщення для
прийому та обслуговування споживачів. У відомостях про засоби провадження
господарської діяльності з постачання природного газу зазначено, що Підприємство має
приміщення для прийому та обслуговування споживачів за адресою: 04112, м. Київ,
вул. І. Сікорського, буд. 4Б, оф. 269.
Відповідно до відомостей про засоби провадження господарської діяльності
з постачання природного газу ПП «СТОЖАРИ» персональний веб-сайт Підприємства Щр ://з1:о2Ііагу£аг.сот.иа. Згідно з інформацією розміщеною на веб-сайті ПП «СТОЖАРИ»
Ьйр://5іогЬагуааг.сот.иа/іііГо.Ь{т1 місцезнаходження Підприємства - 24300, Вінницька обл.,
Тростянецький р-н., с. Капустяни, вул. С. Мурованого, буд. 9/13, та приміщення для прийому
та обслуговування споживачів - 04112, м. Київ, вул. І. Сікорського, 4Б. офіс № 269, робочий
час - понеділок-четвер: 9.00 - 18.00, п’ятниця: 9.00 - 17.00., телефон/факс - (043) 3553112,
електронна адреса (е-шаіі) - 8ІогЬагиеа2@икг.пе1:.
Членами комісії з перевірки здійснювалися дзвінки на номери телефонів
(+38067) 4320941 та (+38096) 9645011, які зазначені ПП «СТОЖАРИ» у заяві про отримання
ліцензії з постачання природного газу, у відомостях про засоби провадження господарської
діяльності з постачання природного газу (для звернення споживачів) та зазначені
у контактних даних на офіційному веб-сайті (ПП «СТОЖАРИ», з метою отримання
інформації щодо постачання природного газу. За даними номерами телефонів наявний
зв’язок із Підприємством.
4.
Подання звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання
природного газу, за формами, затвердженими НКРЕКП
Відповідно до постанови НКРЕКП від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження
форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу
та інструкцій щодо їх заповнення» (далі - Постанова № 1234) ліцензіати, що здійснюють
діяльність на ринку природного газу повинні надавати до НКРЕКП звітність за формами
№ 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ»
та № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного
газу» на паперових носіях та в електронному вигляді не пізніше 20 числа місяця, наступного
за звітним періодом.
Згідно з Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ», затвердженою Постановою № 1234,
Голова комісії
з перевірки

Уповноважений п редс
ПП «СТОЖАРИ»

4

звітність за формою № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) мають надавати суб’єкти
ринку природного газу, які здійснюють оптовий продаж природного газу (далі - оптовий
продавець), а пунктом 6 розділу II зазначеної Інструкції визначено, що у разі відсутності
діяльності (оптової закупівлі/оптового продажу природного газу) у звітному кварталі суб'єкт
господарювання надає звітність на бланках звітності, при цьому в звітному місяці
проставляється значення показника «0».
Форми звітності № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за ІІ-ІУ квартали
2017 року до НКРЕКП Підприємством не подавались.
Форма звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна), відповідно до Інструкції
щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про
діяльність постачальника природного газу», має надаватися суб'єктами ринку природного
газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання
природного газу. При цьому пунктом 6 розділу II зазначеної Інструкції визначено, що у разі
відсутності діяльності з постачання природного газу у звітному кварталі суб'єкт
господарювання не подає форму звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг (квартальна).
Відповідно до постанови НКРЕКП від 25 квітня 2017 року № 549 ПП «СТОЖАРИ»
отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного
газу на території України.
Таким чином, ПП «СТОЖАРИ» повинно було надати до НКРЕКП форму
№ 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна), та форму № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна) за ІІ-ІУ квартали 2017 року.
Звітність за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) на паперових носіях
була подана лише за IV квартал 2017 року - 01.02.2018 (порушення 10 днів), при цьому за IIIII квартали 2017 року зазначена звітність не надходила.
Таким чином, не надання звітності за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна) за ІІ-ІІІ квартали 2017 року та надання звітності за формою № 5-НКРЕКП-газмоніторинг (квартальна) за IV квартал 2017 року із порушенням термінів є порушенням
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині складання
звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання
природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку.
В останній день перевірки Підприємство, 23.07.2018 подало до НКРЕКП звітність за
формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) на паперових носіях за ІІ-ІІІ квартали
2017 року, виправлену форму за IV квартал 2017 року та звітність за формою № 4-НКРЕКПгаз-моніторинг (квартальна) за II - IV квартали 2017 року.
Аналізом даних звітності за № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) встановлено
відсутність суми заборгованості споживачів.
Комісія з перевірки зазначає, що в у графі 3 «Обсяг чистого доходу від діяльності
з постачання природного газу» розділу VI «Чистий дохід від діяльності з постачання
природного газу» звіту за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)
ПП «СТОЖАРИ» відображено фактичний чистий дохід (виручка) від діяльності з постачання
природного газу, згідно з бухгалтерським обліком за звітний період, що відповідає даним
наведеним Підприємством у графі 3 «Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)» розділу
II «Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ» за вирахуванням податку
на додану вартість (ПДВ) в сумі 15485,06 грн, відповідно до виправленого звіту. Сплата
внесків на регулювання була вирахувана з суми 19194,74 тис. грн (з врахуванням грошових
коштів, отриманих від оптових покупців).
Комісією з перевірки надано роз’яснення щодо складання та своєчасного подання форм
звітності № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) та № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна) та рекомендовано не допускати в подальшому даного порушення. Таким чином,
порушення усунуто.

Голова комісії
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5. Подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку
Відповідно до постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання
суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності
до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» суб’єкти малого підприємництва зобов’язані подавати до НКРЕКП на паперових
носіях та в електронному вигляді, а також до територіального органу НКРЕКП на паперових
носіях скорочену за показниками річну фінансову звітність: форма № 1-м «Баланс», форма
№ 2-м «Звіт про фінансові результати» до 28 лютого наступного за звітним року.
Комісія з перевірки зазначає, що до сектору НКРЕКП у Вінницькій області фінансова
річна звітність за 2017 рік надана підприємством - 21 березня 2018 року (порушення
20 днів).
Відповідно до даних вхідної кореспонденції НКРЕКП ліцензіатом надано до НКРЕКП
фінансову звітність за 2017 рік - 04 квітня 2018 року (порушення 34 дні).
Таким, чином, подання ліцензіатом фінансової звітності за 2017 рік із порушенням
термінів є порушенням підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання
в частині подання до. НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством
порядку.
При цьому Комісія з перевірки зазначила, що ліцензіату необхідно надалі подавати до
НКРЕКП фінансову звітність у терміни, визначені постановою НКРЕКП від 11.05.2017
№ 624 та надано рекомендації щодо недопущення даного порушення в подальшому.
6. Дотримання ліцензіатом порядку сплати внесків на регулювання та подання до
відповідного структурного підрозділу Регулятора на території звіту про сплату внеску
на регулювання
Протягом 2017 року сплата внесків на регулювання не здійснювалась, зважаючи
на те, що НКРЕКП здійснено розрахунок розміру ставки внеску на регулювання починаючи
з І кварталу 2018 року.
На виконання Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку розрахунку
та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП
від 06 квітня 2017 року № 491, НКРЕКП постановою від 27 грудня 2017 року № 1403 «Про
визначення ставки внесків на регулювання на І квартал 2018 року» затверджена ставка
внесків на регулювання на І квартал 2018 року, яка складає 0,073% від чистого доходу.
У звіті за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність
постачальника природного газу» ПП «СТОЖАРИ» за IV квартал 2017 року, зазначено розмір
чистого доходу Підприємства від провадження діяльності з постачання природного газу
в ІУ-му кварталі 2017 року склав 19194,74 тис. грн (з врахуванням грошових коштів,
отриманих від оптових покупців). Таким чином розмір внеску на регулювання склав
14,01216 тис. грн (19194,74 х 0,073% + 100 % = 14,01216), що був сплачений ПП
«СТОЖАРИ» у повному обсязі 29 січня 2018 року що підтверджується даними виписок
Державної казначейської служби України (питання висвітлено в абзаці 11 п. 4 цього Акта).
Довідково зазначаємо, звіт за І квартал 2018 року за формою № 20-НКРЕКП
(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» (додаток 2 до Порядку розрахунку
та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП
від 06 квітня 2017 року № 491) ліцензіатом надано до сектору НКРЕКП у Вінницькій області
в електронному вигляді та на паперовому носії своєчасно 31 січня 2018 року.
7. Усунення порушень вимог Ліцензійних умом зазначених в установлений у рішенні
НКРЕКП строк із наданням копій підтвердних документів
Перевірка дотримання ПП «СТОЖАРИ» Ліцензійних умов з постачання НКРЕКП
проводиться вперше. Таким чином рішення НКРЕКП про усунення порушень відсутні.
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8. Виконання рішень НКРЕКП, прийнятих відповідно до порядку розгляду скарг
на дії суб'єктів ринку природного газу (крім споживачів) і вирішення спорів між
суб’єктами ринку природного газу, що затверджується НКРЕКП
Рішення НКРЕКП, відповідно до порядку розгляду скарг на дії суб'єктів ринку
природного газу (крім споживачів) і вирішення спорів між суб'єктами ринку природного
газу, що затверджується НКРЕКП, стосовно ПП «СТОЖАРИ» не приймались.
9. Провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових
осіб, які мають ступінь вищої освіти, достатній для успішного виконання професійних
обов'язків
Перевіркою встановлено, що керівник (директор) ПП «СТОЖАРИ» Пелипчук Руслана
Василівна, має ступінь вищої освіти, достатній для успішного виконання професійних
обов’язків.
10. Ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення
трудових договорів відповідно до вимог Кодексу законів про працю України
Відповідно до штатного розпису ПП «СТОЖАРИ» на 2017 рік чисельність персоналу
Підприємства складає 2 штатні одиниці, а саме директор - 1 шт. од., головний бухгалтер 1 шт. од.
Відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України працівник
не може бути допущений до роботи, зокрема, без повідомлення центрального органу
виконавчої влади з ' питань забезпечення формування та реалізації державної політики
з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
(далі - КМУ).
Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, прийняття на роботу
працівників оформлювалося відповідним наказом керівника та/або протоколом - у разі
обрання керівника. Під час перевірки ліцензіатом надано копії наказів про прийняття
працівників на роботу та копії повідомлень про прийняття працівників на роботу,
що надсилались засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового
підпису Державній фіскальній службі України.
Перевіркою встановлено, що за період що перевіряється, змін у штатному розписі
Підприємства не відбувалось
11. Наявність у власності чи користуванні будівлі та/або приміщення, в яких
організовано прийом та обслуговування споживачів
У відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання
природного газу ПП «СТОЖАРИ» зазначена адреса приміщення для прийому
та обслуговування споживачів - 04112, м. Київ, вул. І. Сікорського, 4Б, офіс № 269.
Під час перевірки ПП «СТОЖАРИ» надано копії інвестиційного договору від
30.12.2013 № С4/НП005/1, предметом якого була інвестиційна участь Підприємства
у будівництві будинку по вулиці І. Сікорського, 4Б, в м. Києві, за результатами якої
ліцензіату передано у власність вищезазначене нежитлове приміщення (площею 124,9 м.кв).
12. Створення страхового запасу природного газу відповідно до чинного
законодавства України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 860
«Про затвердження розміру страхового запасу природного газу» у 2016 і 2017 роках
постачальники природного газу створюють страховий запас природного газу у розмірі нуль
відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу
споживачам на наступний місяць.
Між оператором газосховищ ПАТ «Укртрансгаз» та Підприємством укладено договір
на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу від 15 квітня 2015 року
№ 1504000442.
Голова комісії
з перевірки
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Інформація щодо залишків природного газу в ПСГ, відповідно до звітів ПАТ
«Укртрансгаз» за формою № 6-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про обсяги природного газу
в підземних сховищах газу (ПСГ)» та фактичних обсягів закачування/відбору
та купівлі/продажу природного газу в ПСГ за даними, наданих під час перевірки
ПП «СТОЖАРИ» актів приймання-передачі, закачування/відбору в розрізі місяців, наведена
в таблиці 12.1
Таблиця 12.1
тис, куб, м
Місяць
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

Залишок газу
в ПСГ на початок
місяця
336,426
339,060
338,311
465,753
461,230
513,618
430,880
432,436
432,436

Закачано газу
в ПСГ
2,634
0
127,442
28,477
65,388
0,262
1,556
0
3,626

Прийнято
(придбано)
в ПСГ

Передано
(продано)
в ПСГ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,00

-

-

-

90

215

Відбір
з ПСГ
-

0,749
0
33,0
13,0
83,0
110,0
0
90,0

Залишок газу в
ПСГ на кінець
місяця
339,060
338,311
465,753
461,230
513,618
430,880
432,436
432,436
221,062

Як свідчать дані таблиці 12.1 станом на 01 квітня 2017 року обсяг газу в ПСГ складав
336,426 тис. куб. м , а станом на 31 грудня 2017 року - 221,062 тис. куб. м.
Протягом квітня-грудня 2017 року ПАТ «Укртрансгаз» надано послуг за договором від
30 липня 2015 року № 1508000423 на загальну суму 56,225 тис. грн (з ПДВ), а
ПП «СТОЖАРИ» сплачено коштів в сумі 49,933 тис. грн (з ПДВ).
Відповідно до акта звірки розрахунків між ПАТ «Укртрансгаз» та ПП «СТОЖАРИ»
станом на 31 грудня 2017 року сальдо на користь ПАТ «Укртрансгаз» за надані послуги за
договором на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу від 15 квітня 2015
року № 1504000442. складало 6,291 тис. грн, що є поточною заборгованістю за грудень
2017 року.
13. Забезпечення функціонування та підтримання на належному рівні
персонального веб-сайту у мережі Інтернет
Як зазначено в пункті 3 Акта перевірки офіційний веб-сайт Підприємства ЬШз://зіогіїагуааг. сот.иа. Комісія з перевірки зазначає, що при неодноразових відвідуваннях
сайту ПП «СТОЖАРИ» сайт працює на належному рівні, при натисканні посилання для
переходу на інший розділ/вкладку меню сайту обраний розділ/вкладка меню відображається
коректно.
14. Створення точок контакту для надання інформації споживачам стосовно,
зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів
Вкладка меню веб-сайта ПП «СТОЖАРИ» - «Умови постачання» містить інформацію
щодо загальних умов постачання природного газу, прав та обов’язків споживача природного
газу, прав та обов’язків постачальника природного газу, процедури вирішення спорів,
а також зазначено інформацію щодо контактної особи та засобів зв’язку із представниками
Підприємства.
Вибіркова перевірка договорів на постачання природного газу засвідчила наявність
в них інформації щодо точок контакту (поштова/електрона адреса для листування
та контактний номер телефону).
15. Забезпечення наявності особистого кабінету споживача на власному веб-сайт
та повноти його наповнення відповідно до Ліцензійних умов з постачання
Зважаючи на відсутність на момент проведення перевірки укладених договорів
на постачання природного газу побутовим споживачам, дана вимога Ліцензійних умов
з постачання до ПП «СТОЖАРИ» не застосовується.
Голова комісії
з перевірки _______ПП «СТОЖАРИ»
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16. Забезпечення доступу до точки контакту для здійснення реєстрації вхідної
кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної
кореспонденції
ПП «СТОЖАРИ» забезпечено доступ до точки контакту для здійснення реєстрації
вхідної кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної
кореспонденції за адресою: 04112, м. Київ, вул. І. Сікорського, 4Б, офіс № 269.
Для електронного листування на веб-сайті ПП «СТОЖАРИ» Ьіїр.У/зіогІїагуааг.сот.иа
у розділі «Контакти» розміщено інформацію щодо номеру телефону/факсу: (043) 3553112,
електронної адреси (е-таіі): 5^ог1іаги^а2@икг.пе1
17. Розміщення на веб-сайті ліцензіата чинної редакції Правил постачання
природного газу та договору постачання природного газу, який пропонується
споживачам
В розділі «Законодавство» веб-сайту ПП «СТОЖАРИ» наведена інформація щодо
законодавчих актів, якими регулюється діяльність на ринку природного газу, з якими можна
ознайомитись за відповідними посиланнями наведеними в даному розділі, зокрема:
- Закон України «Про ринок природного газу»;
- Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30
вересня 2015 року №2496;
- Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2494;
- Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2493.
Посилання на запропоновану Підприємством редакцію договору постачання
природного газу розміщено в розділі веб-сайта «Договори».
18. Розміщення на веб-сайті ліцензіата цін на природний газ, спосіб та умови
оплати за використаний природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними
нормативно-правовими актами
В розділі «Ціна на газ» веб-сайта ПП «СТОЖАРИ» розміщена інформація щодо ціни на
природний газ, яка пропонується ліцензіатом на попередній та поточний місяць постачання
природного газу при умові подекадної оплати протягом місяця постачання та за умови 100%ї попередньої оплати до початку місяця постачання. При цьому, порядок та умови
проведення розрахунків, що пропонуються ліцензіатом наведені в Договорі на постачання
природного газу, розміщеному на веб-сайті Підприємства.
Вибірковою перевіркою укладених Підприємством договорів зі споживачами
природного газу встановлено, що зміна ціни природного газу та умов оплати погоджується
окремими додатковими угодами до договору на постачання природного газу.
19. Розміщення на веб-сайті ліцензіата загальних умов постачання, права та
обов'язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими
регулюються відносини між постачальником та споживачем, наявні способи досудового
вирішення спорів з постачальником, типові договори на постачання природного газу
побутовим споживачам (у разі наміру постачати природний газу побутовим
споживачам), затверджені НКРЕКП
Вкладка «Загальні умови постачання» розділу «Умови постачання» веб-сайта ПП
«СТОЖАРИ» містить інформацію про основні вимоги щодо постачання природного газу,
про істотні та обов’язкові умови договору постачання природного газу, а також права
та обов’язки постачальника та споживача, викладені в Правилах постачання природного
газу.
Інформація щодо прав та обов’язків споживача та постачальника природного газу
міститься у вкладці «Порядок постачання природного газу споживачам, що не
є побутовими» розділу «Умови постачання»
Голова комісії
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Інформація щодо актів законодавства, якими регулюються відносини на ринку
природного газу наведені в розділі «Законодавство» веб-сайта ПП «СТОЖАРИ».
Вкладка «Порядок відшкодування збитків та вирішення спорів» містить інформацію
щодо шляхів розгляду скарг та порядку врегулювання спорів.
20. Розміщення на веб-сайті ліцензіата процедури вирішення спорів
постачальником і контактну інформацію підрозділів ліцензіата, відповідальних
за розв'язання спорів (телефони, е-таіі, режим роботи, адреса, прізвище, ім'я та
по батькові відповідальних працівників тощо)
Вкладка «Порядок відшкодування збитків та вирішення спорів» веб-сайта
Підприємства наявна інформація щодо досудового вирішення спорів. У випадку
неможливості досягнення згоди в процесі переговорів і консультацій, сторони мають право
звернутися із заявою про вирішення спору до НКРЕКП або його територіального підрозділу
і/ або передати спір до господарських судів України.
Контактна інформація (адреса, телефон, електронна адреса) міститься у розділах
«Умови постачання» та «Контакти» та зазначена контактна особа.
21. Розміщення на веб-сайті ліцензіата річної звітності у встановленому
законодавством порядку
Згідно з вимогами частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім
великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства,
суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які
здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення,
зобов’язані не пізніше ніж до ЗО квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати
річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським
висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених
законодавством.
Враховуючи положення статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» ПП «СТОЖАРИ» не зобов’язано оприлюднювати річну
фінансову звітність на своєму веб-сайті.
22. 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
ПП «СТОЖАРИ», як замовнику послуг транспортування, присвоєно Оператором
газотранспортної системи ЕІС-код - 56X9300000019801
Перевіркою встановлено, що ліцензіатом щомісячно подавалися до 20 числа місяця
(включно), що йде перед газовим місяцем транспортування, номінації замовника послуг
транспортування по точках входу та точках виходу. У разі зміни місячних номінацій
заявлених обсягів на точках входу та виходу, у тому числі в розрізі споживачів, ПП
«СТОЖАРИ» надавало реномінації обсягів транспортування газу. Комісія з перевірки
зазначає, що реномінації обсягів транспортування газу подавалися Підприємством в серпні,
жовтні 2017 року.
Перевіркою встановлено, що місячні номінацій, які ПП «СТОЖАРИ» надавало
Оператору газотранспортної системи (ПАТ «Укртрансгаз») в електронному вигляді, в розрізі
споживачів містять наступну інформацію по «споживачам по власних договорах на точках
виходу»:
- ЕІС-код точки виходу;
- ЕІС-код споживача;
- найменування та код ЄДРПОУ споживача, його категорія та місцезнаходження;
- планові обсяги;
- обсяг коригування.
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Щодо закупівлі природного газу
Протягом квітня-грудня 2017 року ПП «СТОЖАРИ» відповідно до укладених
договорів із оптовими продавцями природного газу здійснено закупівлю природного газу
в загальному обсязі 10139,581 тис. куб. м на загальну суму 74311,182 тис. грн (з ПДВ).
Загальна інформація щодо обсягів закупівлі природного газ та стану розрахунків
в розрізі контрагентів наведено в таблиці 22.1.
Таблиця 22.1

Контрагент

ТОВ «ІНКОРГАЗ»
ТОВ «АСТРОІНВЕСТУкраїна»
ТОВ ГК «УКРГАЗ»
ТОВ «ГАЗ -МДС»
ТОВ «СМАРТЕНЕРДЖИ»
ТОВГК
«ІНВЕСТСЕРВІС»
ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ
ЛТД»
ПрАТ
«УКРНАФТОБУРІННЯ»
ТОВ «ГАЗОВІ
РЕСУРСИ»
ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ
«ЕСКО-ШВНІЧ»
ТОВ «ЕРУ ТРЕИДІНГ»
ТОВ
«УКРГАРАНТРЕСУРС»
ТОВ «Б.М.ТРАНС»
ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА
ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
Всього

Оплата
За газ
За газ
Нарахування придбаний у придбаний у
минулих
квітні-грудні
періодах
2017 року
тис. грн
тис. грн
тис. грн
14608,846
14608,846
0

Заборговані
сть станом
на
01.04.2017

Обсяг

тис. грн
0

тис. куб. м.
1939

0

820,438

5597,609

0

5597,609

0

0
0

340
1865,1

2156,000
12923,225

0

2156,000
12923,225

0
0

0

100

642,000

0

642,000

0

0

100

693,000

0

693,000

0

0

100

695,000

0

695,000

0

0

562,3

4351,117

0

4351,117

0

0

1000

6881,335

0

6881,335

0

0

2680

20158,996

0

20158,996

0

0

20

166,000

0

166,000

0

0

310

2802,5

2802,5

0

0

202,743

1785,558

0

1785,558

0

0,00

100

850,000

0

850,000

0

10139,581

74311,182

Заборгованії:
ть станом на
31.12.2017
тис. грн
0

74311,182

Щодо постачання природного газу
За період, що перевіряється, ПП «СТОЖАРИ» здійснювало постачання природного
газу промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання на підставі укладених
договорів на постачання природного газу.
Вибірковою перевіркою договорів постачання природного газу підтверджено наявність
істотних умов передбачених Правилами постачання в договорах постачання природного
газу, укладених із споживачами, що не є побутовими.
Протягом квітня-грудня 2017 року ПП «СТОЖАРИ» здійснило постачання природного
газу споживачам в загальному обсязі 7882,748 тис. куб. м., а також продаж природного газу
оптовим покупцям в загальному обсязі - 2372,197 тис. куб. м., передано в ПСГ - 0,0 тис. куб.
м, продаж газу (поза ГТС) - 0,0 тис. куб. М.
Інформація щодо стану розрахунків споживачів за отриманий природний газ наведено
в таблиці 22.2.
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Таблиця 22.2
Категорія споживачів

Промислові споживачі та інші
суб’єкти господарювання

тис. грн

Обсяг
природного
газу
тис. куб. м.

0,00

7882,748

Заборгованість
станом на

01.04.2017

Нарахува
ння

Оплата

тис. грн

тис. грн

Заборгованість
станом на

31.12.2017

63014,59 63014,59

тис. грн

0,00

23. Дотримання постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні
обов'язки вимог статті 11 Закону України «Проринок природного газу»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187
на ПП «СТОЖАРИ» не покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, тому вимоги статті 11 Закону
України «Про ринок природного газу» не поширюються на Підприємство.
24. Дотримання порядку відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним
режимом використання та порядку проведення розрахунків за спожитий природний газ,
затверджених Кабінетом Міністрів України
На ПП «СТОЖАРИ» не покладено спеціальні обов'язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, тому вимоги
постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 792 «Про забезпечення
проведення розрахунків за спожитий природний газ» не поширюються на Підприємство.
25. Дотримання алгоритму розподілу коштів, затвердженого НКРЕКП
На ПП «СТОЖАРИ» не покладено спеціальні обов'язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, тому вимоги
постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2516 «Про затвердження Алгоритму
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання
постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки», не поширюються
на Підприємство.
26. Здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні
обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах
визначених договором купівлі-продажу природного газу
Вимоги Закону України «Про ринок природного газу» та постанови Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2016 року № 444 «Про затвердження Примірного договору купівліпродажу природного газу з постачальниками природного газу із спеціальними обов’язками
для потреб побутових споживачів та релігійних організацій» не поширюються на
Підприємство.
27. Дотримання вимог статей 12 та 15 Закону України «Про ринок природного
газу», Правил постачання природного газу, які визначені для постачальника «останньої
надії»
Вимоги статей 12 та 15 Закону України «Про ринок природного газу» та положення
Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2496, якими визначені вимоги для постачальника «останньої надії», не
поширюються на Підприємство.
28. Здійснення постачання природного газу за цінами, що вільно встановлюються
між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених законодавством
України
За інформацією ліцензіата, ціна на природний газ є договірною та визначалася за
згодою сторін із урахуванням умов оплати. Протягом травня-грудня 2017 року усереднена
ціна природного газу становила в II кварталі 2017 року - 6260,20 грн за 1000 куб. м (без
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ПДВ), у III кварталі 2017 року - 6400,81 грн. за 1000 куб. м (без ПДВ) та у IV кварталі 2017
року - 7635Д6 грн. за 1000 куб. м (без ПДВ).
29. Здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані
послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором
транспортування природного газу
Між ПП «СТОЖАРИ» та оператором ГТС ПАТ «Укртрансгаз» укладено Договір
транспортування природного газу від 17 грудня 2015 року № 1512000936, предметом якого
є надання замовнику послуг:
- послуга замовленої потужності в точках входу та виходу до/з транспортної системи;
- послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою
на підставі підтверджених номінацій;
- послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної
системи і відбираються з неї.
З метою забезпечення виконання зобов’язань замовника послуг транспортування щодо
оплати послуг оператора газотранспортної системи за договором транспортування
природного газу замовник послуг транспортування зобов’язаний надати оператору ГТС
фінансове забезпечення у випадках та відповідно до вимог, встановлених Кодексом
газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року
№ 2493, або здійснити попередню оплату таких послуг на підставі договору транспортування
природного газу.
Фінансове забезпечення надавалося шляхом передачі в заставу Оператору
газотранспортної системи природного газу, який знаходиться в газосховищах.
30. Виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що
затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу
Комісією з перевірки вибірково здійснено перевірку договорів на наявність істотних
умов, передбачених Правилами постачання природного газу та встановлено, що у договорах
на постачання природного газу наявні істотні умови, що є обов’язковими для договору
на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими.
В розділі «Умови постачання» веб-сайта ПП «СТОЖАРИ» міститься відповідне
посилання на запропоновану Підприємством редакцію договору на постачання природного
газу.
31. Дотримання вимог статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»
щодо реалізації права споживачів на зміну постачальника та порядку зміни
постачальника, встановленого Правилами постачання природного газу
Вибірковою перевіркою укладених договорів на постачання природного газу
встановлено, що споживач має право змінити постачальника у порядку, визначеному
умовами договору, за умови письмового повідомлення стороною-ініціатором іншої сторони.
Перевіркою встановлено, що стягнення фінансової компенсації від вартості
недопоставленого природного газу, у разі розірвання договору, не передбачена.
Протягом періоду, що перевіряється, зміни споживачем постачальника не відбувалося.
32.3дійснення постачання природного газу споживачам за умови наявності
у споживача договору розподілу природного газу (якщо об'єкт споживача підключений до
газорозподільної системи) або договору транспортування природного газу (якщо об’єкт
споживача підключений до газотранспортної системи), укладеного в установленому
порядку між споживачем та Оператором газорозподільної/газотранспортної системи
Перевіркою встановлено, що Підприємство здійснює постачання природного газу лише
тим споживачам, з якими укладені договори розподілу природного газу/договори
транспортування природного газу з оператором газотранспортної/газорозподільної системи.
33.
Забезпечення якості комерційних послуг, які надаються споживачам,
що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови пс
іни
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на природний газ та вартість надаваних послуг, роз'яснення значення актів
законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем,
ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем, докладання всіх можливих
зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання
ПП «СТОЖАРИ» розмістило на своєму веб-сайті Пііїр.У/зїогІїагуеаг.сот.иа) необхідну
інформацію щодо умов постачання природного газу, норм законодавства, що регулюють
відносини на ринку природного газу, шляхів вирішення спірних питань, зокрема досудового
врегулювання спорів.
Перевіркою встановлено, що протягом квітня-грудня 2017 року ПП «СТОЖАРИ»
не отримувало письмових звернень споживачів, претензій про порушення умов Правил
постачання природного газу та умов договору постачання природного газу.
Відповідно до 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) суб'єкти ринку природного газу, які
отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу
зобов’язані надавати на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕКП та її
відповідного територіального органу щоквартально не пізніше ніж через 50 днів після
звітного періоду інформацію щодо показників комерційної якості надання послуг
постачальників природного газу (Додаток 10 до Мінімальних стандартів та вимог); перелік
джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг постачальника природного газу
(Додаток 11 до Мінімальних стандартів та вимог); реєстр письмових звернень споживачів
постачальників природного газу (Додаток 12 до Мінімальних стандартів та вимог); реєстр
надання послуг постачальників природного газу (Додаток 14 до Мінімальних стандартів
та вимог) та щорічно до 01 березня року інформацію щодо дотримання мінімальних
стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання
природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог
(Додаток 16 до Мінімальних стандартів та вимог).
Вищезазначену інформацію, за IV квартал 2017 року до НКРЕКП та до сектору
НКРЕКП у Вінницькій області ПП «СТОЖАРИ» не надавало, що є порушенням підпункту
18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині в частині складання
звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання
природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;
Також пунктом 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог визначено, що
постачальник природного газу щороку до 01 березня року, наступного за звітним
оприлюднюють на своєму офіційному сайті інформацію щодо дотримання мінімальних
стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання
природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог
за формою, наведеною в додатку 16 до цих Стандартів та вимог.
Станом на 17 липня 2018 року зазначена інформації на веб-сайті Підприємства
не розміщена.
Комісією з перевірки надано роз’яснення щодо необхідності подання до НКРЕКП
та сектору НКРЕКП у Вінницькій області додатків до Мінімальних стандартів та вимог
та розміщення інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум
виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог на веб-сайті
Підприємства.
Перевіркою первинних документів, зокрема, журналу реєстрації скарг та звернень,
журналу вхідної та вихідної документації, споживачі не зверталися стосовно укладання
договору на постачання природного газу; акти-претензії, скарги щодо якості комерційних
послуг не надходили.
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34. Повідомлення сторони, з якою укладено договір постачання природного газу, у
встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності
із визначенням приблизної дати відновлення її провадження (у разі планового або
позапланового припинення провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним
місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат)
Протягом періоду, що перевіряється, Підприємство не припиняло провадження
ліцензованої діяльності.
35. Ведення окремого обліку за ліцензованим видом діяльності та затвердження
правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між ліцензованим та інтими
видами господарської діяльності
На підставі закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку розроблено наказ «Про облікову політику
підприємства» від 02 січня 2017 року № 1.
Відповідно до' вищезазначеного наказу при визначені собівартості виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг, використовується підхід «прямих витрат», тобто
загально виробничі витрати вважаються витратами періоду та відносяться на фінансові
результати періоду, в якому вони фактично понесені.
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема постачання
природного газу, реалізація скрапленого газу обліковуються на субрахунках рахунку 70,
а саме: 70.2.2 «Дохід від реалізації газу».
Формування витрат в бухгалтерському обліку Підприємства проводиться
із застосуванням рахунків 9 класу «Витрати діяльності».
Аналіз плану рахунків та наданих під час перевірки оборотно-сальдових відомостей
засвідчив, що облік витрат та доходів діяльності з постачання природного газу ведеться
Підприємством окремо від обліку витрат по іншим, крім ліцензований, видам діяльності.
36. Здійснення закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур,
визначених Законом України «Про публічні закупівлі»
На ПП «СТОЖАРИ» не покладено спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу, тому вимога
абзацу шостого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з постачання природного газу щодо
здійснення закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур, визначених
Законом України «Про публічні закупівлі», на ПП «СТОЖАРИ» не поширюється.
Висновки про порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки,
та стан виконання вимог законодавства:
Плановою виїзною перевіркою ПП «СТОЖАРИ» Ліцензійних умов з постачання,
встановлено порушення:
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання природного газу в
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 з постачання природного газу в
частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством
порядку.
Цей акт планової перевірки складено на 15 аркушах у двох примірниках, один
примірник акта планової виїзної перевірки надається суб'єкту господарювання або
уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕКП.
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Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
голова комісії з
проведення
перевірки

Завідувач сектору Осадчук Сергій Васильович;

члени комісії з
проведення
перевірки

головний спеціаліст Колесник Зоя Василівна:

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

осада, прізвище, ім’я та по батькові)

головний спеціаліст Бухаров іг о р

В оло ди м и ро ви ч:

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

спеціаліст Ходаковський Юрій
Валентинович;
головний

осада, прізвище, ім’я та по батькові)
(підпис)

провідний спеціаліст Поліщук Микола Дмитрович.
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Акт перевірки
надіслано (отримав)

Пелипчук Руслана Василівна
. посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка

Керівник (уповноважений представни:
ліцензіата, у присутності якого провед
перевірку

Пелипчук Руслана Василівна
;а, прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником), третіми
особами цього акта планової перевірки________________________________________________
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