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Зауваження
щодо результатгв перевгрки викладених в Актг вгд В~1~,1~(Й91~цкуаА!'
складеного за результатами проведения позапланового заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'ёктом господарювання
вимог законодавства у сферг енергетики та Лгцензгйних умов провадження
господарськон дгяльностг з розподглу природного газу
10.12.2019 р. Акцгонерним товариством «Оператор газорозподгльноi системи
«Волиньгаз» (далг — АТ «Волиньгаз») вгдмовлено в допуску представникгв сектору
Нацгональноi xoмicй, що здгйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг у Волинськгй областг (далг — НКРЕКП)до проведения позаплановоi
перевгрки дотримання вимог п.2.1. глави 2 Лгцензгйних умов провадження господарськоi
дгяльностг з розподглу природного газу i газу (метану) вуггльних родовищ, затверджених
постановою НКРЕКП вiд 15 лютосо 2017 р. № 201, у частннг здгйснегння господарськоi
Д1ЯЛЬНОСТ1 3 рО3ПОД1лу природного газу 3 ДОТрИМаННЯМ вимог ЗУ «Про ринок
природного

газу», чинних Кодексу газорозподгльних систем, гнших нормативно-правовик, актгв,
державних будгвельних норм та нормативних документгв у сферг нафтогазового комплексу.
17 трудня 2019 р. АТ «Волиньгаз» отримано вiд НКРЕКП Акт вiд 12 грудня 2019 року
№ 457, складений за результатами проведения позапланового заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб'ектом господарювання вимог законсдаветва у сферг
енергетики та Лгцензгйних умов провадження господарськоi дгяльностг з розподiлу
природного газу (далг — Акт № 457).
Так, в Актг № 457 НКРЕКП в частинг опису виявлених порушень зазначехе пункт 2.1.
глави 2 Лгцензгйних умов щодо здгйснення господарськоТ дгяльностг з розцопглу природного
газу з дотриманням вимог Закону Украгни «Про ринок природного газу», чинних Кодексу
газорозподгльних систем, гнших нормативнo-правових актгв,державних будгвельнтс норм та
нормативных документгв у сферг нафтогазового комплексу, а саме положень етатгг 11 Закону
Украi
ч_и «Про основнг засади державного нагляду (контролю) у сферг господареько?
дгяльностг» в частинг обов'
гзку суб'
екта господарювання дспускати посадових осгб органу
державного нагляду (контролю)до здгйсненчя закодгв державного нагляду (контролю)за
умови здгйснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом.
Даний акт складено з порушеиням чинного закоиодавства, а саме:
I. Вгдпонгдно до п. 2.1. глави 2 Лгцензгйних умов провадження господарськог' дгяльностг
з розподглу природного газу, затвердженик постановою НКРЕКП вiд 16.02.2017 № 201 (даъг
— Лгцензгйнг умови)господарська дгяльнгсть з розподглу природного газу здгйснюеться з
дотриманням вимог Закону Украi
ни пПпе ринок природного газу» , чинних Кодексу
газорозподгльних систем, гнших нормативно-правоних актгв, державних обудгвельних норм та
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нормативних документгв у сферг нафтогазового комплексу. Зокрема п. 2.2. Лгцензгйних умов
закргплено органгзацгйхг вимоги, якйх повинен дотримуватись лгцензгат при провадженг
лгцензованоiдгяльностг.
Однак, НКРЕКП зроблено хибний висновок щодо порушення АТ пВолиньгаз» норм
законодавства у сферг господареькоi дгяльностг з розподглу природного газу, оекiльми
НКРЕКП не здгйснювало в цгй частинг перевгрку в зв'язку гз вгдмовою у проведеннг
позапланово? виТзно перевгрки на законних пгдггавах, вгдповгдно не мало об'ективнот
можливостг констатувати зазначенг порушення. В зв'язку i вищевикладеним, АТ
«Волиньгаз» вважае, що мае мгсце не вгрне застосування норми законодавства, так як п.2.1.
глави 2 Лгцензгйних умов, на який посилаеться НКРЕКП, конкретизуе сферу дотримання
законодавства — тосподарська дгяльнгсть з розподглу природного газу.
Вгдповгдно до п. 35 ч. 1 ст. 1 Закону Украi
ни «Про ринок природного газу» розподгл
природного газу - господарська дгяпьнгсть, що пгдлягае лгцензуванню i пов'
язана з
перемiщенням природного газу газорозподйьною системою з метою його фгзичноГ
доставки епоживачам, аяе що не еключае постачання природного газу.
Як вбачаеться зг змгсту ст. 1 Закону Украi
ни «Про ocxosxi засади державного нагляду
(контролю)у сферг господарськоi дгяльностг» у цьому Законг нижчезазначенг термгни
вживаються в такому значеннг: державний нагляд (контроль) - дгяпьнгсть уповноваженик
законом центральных органiв еиконавчо! впади, Ё територгальних органгв, державных
колеггальних органгв, органгв виконавчоУ впади Автономном Республгки Крим, мгсцевих
держаених адмгнгстрацгй, органгв мiсцевого самоврядуеання (далг - органи державного
нагляду (контролю)) в межах поеноважень, передбачених законом шодо еиявлення та
запобггання порушенням вимог законодавства суб'ектами господарювання та забезпечення
гнтересге суспгльства, зокрема нааежноi якостi продукцгг; робгт та послуг, допустимого
ргвня небезпеки для населения, навколишнього природного середовища.
3 огляду на вказану норму Закону, за результатами вгдмови v проведеннг
позапланово? виТзно5 перевгрми на законник пгдставих комгсгя з перевгрки НКРЕКП
не могла встановлювати порушення АТ «Волиньгаз» норм законодавства в
господарськгй дгяльностг з розподглу природного газу.
Зггдно з ст. 19 Конституцгi Украazни, правовий порядок е Украгнг трунтуеться на
засадах, вгдповгдно до яких нгхто не може бути примушений робити те, що не передбачено
законодавством.
Органи державном влади та органи мгсцевого самоврядування, tix посадовг особи
зобовнзанi дгяти лыше на пгдставг, в межах поеноважень та у спосгб, що передбаченi
Конституцгею та законами Ухрамни.
Беручи до уваги вищевказане, АТ «Волиньгаз» вважае невгрне застосування
НКРЕКП корми законодавства порушенням, як законодавства вцглому так i стосовно
АТ «Волиньгаз», як лгцензгата та суб'екга ринку природного газу, так як виявлене ( на
думку xoмicii з перевгрки) порушення НКРЕКП може бути встановлено виключно пгсля
проведения заходгв контролю, а тому позицгя НКРЕКП щодо вчинення порушення АТ
«Волиньгаз» е цiлком не обгрунтованою та безпгдставною.
II. НКРЕКП в описг порушень зокрема зазначено, що виявлено порушення : «...чинних
Кодексу газорозподгльних систем, iнших. нормативно-правовых актге, державних
будгвельних норм та нормативних документгв у сфере нафтогазоеого комплексу... ».
З огляду на зазначене НКРЕКП лише формально перелгчено нормативно-правовг акти
або iх сфери правового регулювання, однак не вказано конкретних норм, порушення яких
було допущено АТ «Волиньгаз».

III. Щодо посилання НКРЕКП на порушення АТ «Волиньгаз» ст. 11 Закону УкраТни
«Про основнг засади державного нагляду (контролю)у сферг господарськоТ дгяльностг»
вважаемо за необхгдне звернути увагу на наступне.
Вгдповгдно до ч. 7 ст. 19 Закону УкраТни «Про лгцензування видгв господарськоТ
дгяльностг» контроль за додержанням лгцензгатами вимог лгцензгйних умов здгйснюють у
межах своТх повноважень органи лгцензування шляхом проведения плановихгпозапланових
перевгрок вгдповгдно до Закону Украiни «Про основнг засади державного нагляду
(контролю) у сферг господарськоТ дгяльностг» з урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
Зггдно з ч. 3 ст. 2 Закону УкраТни «Про основнг засади державного нагляду (контролю)
у сферг господарськоТ дгяльностг» контроль за додержанням лгцензгатами вимог лгцензгйних
умов здгйснюеться органами лгцензування у встановленому цим Законом порядку з
урахуванням особливостей, визначених Законом УкраТни «Про лгцензування видгв
господарськоТ дгяльностг».
Зггдно зг ст. 10 Закону УкраТни «Про основнг засади державного нагляду (контролю) у
сферг господарськоТ дгяльностг» суб'
ект господарювання пгд час здгйснення державного
нагляду (контролю)мае право не допускати посадових oci6 органу державного нагляду
(контролю) до здгйснення:державного нагляду (контролю), якщо органом державного
нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офгцгйному веб-сайтг
унгфгкована форма акта,в якгй передбачаеться перелгк питань запежно вiд ступеня ризику.
В цей же час, станом на 10.12.2019 (дата початку позапланового заходу) НКРЕКП не
була затверджена та оприлюднена на власному офгцгйному веб-сайтг унгфгкована форма
акта, в якгй передбачаеться перелгх питань залежно вiд ступеня ризику.
Так, постановою НКРЕКП вiд 14.06.2018 № 428 було затверджено «Порядок контролю
за дотриманням лгцензгатами, що провадять дгяльнгсть у сферах енергетики та комунальних
послуг, законодавства у йгдповгдних сферах та лгцензгйних умов» (надалг — Порядок
контролю).
Зггдно постанови НКРЕКП вiд ] 3.09.2019 № 1952 затверджено Змгни до Порядку
контролю за дотриманням лгцензгатами, що провадять дгяльнгсть у сферах енергетики та
комунальних послуг, законодавства у вгдповгдних сферах та лгцензгйних умов.
Як зазначено в преамбулг постанови НКРЕКП вiд 13.09.2019 № 1952, Змгни до Порядку
контролю вносяться вгдповгдно до законгв УкраТни «Про Нацгональну комгсгю, що здгйснюе
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,«Про основнг засади
державного нагляду (контролю) у сферг господарськоТ дгяльностг», «Про лгцензування видгв

господарськоТ дгяльностг», постанови Кабгхету Mixicтpiв УкраТни вiд 10 травня 2018 року №
342 «Про затвердження методик розроблення критергТв, за якими оцгнюеться ступгнь ризику
вiд провадження господарськоТ дгяльностг та визначаеться пергодичнгсть проведения
плановик заходгв державного нагляду (контролю), а також унгфгкованих форм актгв, що
складаються за результатами проведения плановик (позапланових) заходгв державного
нагляду (контролю)».
Зокрема, по тексту постанови НКРЕКП вiд 13.09.2019 № 1952 передбачено, що акт
перевгрки е унгфгкованою формою, а перелгк питань перевгрки е однаковим для суб'
ектгв
господарювання всгх ступёнгв ризику, щодо яких здгйснюються заходи державного
контролю.
Вгдтак, зггдно Додатку 18 до вказаного Порядку контролю (пункт 5.1) НКРЕКП
затверджено форму Акту складеного за результатами проведения планового (позалланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'ектом господарювання вимог
законодавства.
Помгж гз тим, ггри затвердженнг зазначеноТ постанови НКРЕКП мало
дотриматись певноТ процедури (погодити проект нормативно-правового акта з питань

державного нагляду (контролю) у сферг господарськоiдгяльностг з Державною регуляторною
службою Украi
ни), а також врахувати вимоги Закону про державний нагляд (контроль)
та Методики № 342 щодо розроблення унгфгкованих форм актгв.
Статтею 5 Закону про державний нагляд (контроль) встановлено, що залежно вiд
ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначае перелгк питань для

здгйснення плановик заходгв (дапг — nepenix питань), що затверджуеться наказом такого
органу.
Унгфгкованг форми актгв з перелгком питань затверджуються органом державного
нагляду (контролю) та оприлюднюються на йога офгцгйному веб-сайтг протягом п'яти
робочих днгв з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.

Виключно в межах nepenixy питань орган державного нагляду (контролю) залежно вiд
цглей заходу та ступеня ризику визначае питання, щодо яких буде здгйснюватися державний
нагляд (контроль).
Стаття 9-1
Закону
про
державний
нагляд (контроль) зазначае,
що ДРС погоджуе проекти нормативно-правовик актгв з питань державного нагляду
(контролю) у сферг господарськоiдгяльностг.
Однак, перед затвердженням постанови вiд 13.09.2019 № 1952, НКРЕКП не було
погоджено П з Державною регуляторною службою Украi
ни зггдно з положениями ст. 9-1
Закону про державний нагляд (контроль), чим порушила процедуру затвердження
нормативно-правового акта з питань державного нагляду (контролю)у сферг господарськоi
дгяльностг.
Також постановою НКРЕКП вiд 13.09.2019 № 1952, незважаючи на наявнгсть
посилання у преамбулг на Методику № 342, НКРЕКП не внесено жодних змгн
до nepenixiв питань для здгйснення плановик заходгв, затверджених постановою НКРЕКП
14.06.2018 № 428, для приведения Ь' у вгдповгднгсть до вимог Методики № 342. Перелгки
питань сформовано без урахування ступеня ризику, а також не внесено також жодних змгн i
до унгфгкованоiформи акта, затвердженого постановою НКРЕКП 14.06.2018 № 428.
Таким чином, унгфгкована форма акта, що затверджена постановою ПКРЕКП вiд
14.06.2018 № 428 зг змгнами,затвердженими постановою ПКРЕКП вiд 13.09.2019 № 1952
не вгдповгдае вимогам Закону Украi
ни «Про основнг засади державного нагляду (контролю)
у сферг господарськоi дгяльностг» (далг
Закон про державний нагляд (контроль)) та
Методикам розроблення критергiв, за яками оцгнюеться ступгнь ризику вiд провадження
господарськоi дгяльностг та визначаеться пергодичнгсть проведення плановик заходгв
державного нагляду (контролю), а також унгфгкованих форм актгв, що складаються за
результатами проведения плановик (позапланових)заходгв державного нагляду (контролю),

затвердженим постановою Кабгнету Mixicтpiв Украiни вiд 10.05.2018 № 342 (далг —
Методика № 342), оскгльки:
— не мгстить перелгку питань щодо проведення заходу державного нагляду контролю
залежно вiд ступеня ризику;
— не мгстить перелгку нормативно-правових актгв, вгдповгдно до яких складено перелгк
питань щодо проведения заходу державного нагляду (контролю);
— не надае можливостг суб'екту господарювання здгйсиити оцгику професгйного ргвня
посадових oci6 органу державного нагляду (контролю), якг проводили захгд;
— не вгдповгдае затвердженгй Методикою формг.
Згiдхо зг ст. 10 Закону «Про основнг засади державного нагляду (контролю) у сферг
господарськоi дгяльностг» суб'ект господарювання пгд час здгйснення державного
нагляду (контролю)мае право вимагати припинення здiйснення заходу державного

нагляду (контролю) у разг використання посадовими особами органу державного
нагляду (контролю) неунгфгкованих форм актгв.
Аналоггчна норма мгститься в п.п. 12 п. 9.1 «Порядку контролю за дотриманням
лгцензгатами, що провадять дгяльнгсть у сферах енергетики та комунальних послуг,
законодавства у вгдповгдних сферах та лгцензгйних умов».
Таким чином, навгть за умов початку перевгрки лгцензгат мае право вимагати П
припинення у разг використання посадовими особами органу державного нагляду
(контролю) неунгфгкованих форм актгв.
Аналоггчна правова позицгя щодо можливостг використання НКРЕКП унгфгкованоi
форми акта, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 14.06.2018 № 428 з урахуванням змгн,
затверджених постановою НКРЕКП вiд 13.09.2019 № 1952 та правомгрностг не допуску до
здгйснення державного нагляду (контролю) посадових oci6 органу державного нагляду
(контролю) якг не затвердили та не оприлюднили у встановленому Законом про державний
нагляд (контроль) порядку ухгфгхованг форми актгв, що вгдповгдають новгй Методицг
висловлена Державною регуляторною службою Укрazни та оприлюднена на власному
офгцгйному веб-сайтг http://www.drs.gov.иa!рге з-гоот/ру1аппуа-mozhlyvosti-vykorystannyankrekp-unifikovanovi-formy-akta/.
3 огляду на зазначене, дiУ АТ «Волиньгаз» щодо вгдмови
у проведеннг
позаплаиово? ви►зноi перевгрки на законник пгдставах до проведення позаплановоУ
перевгрки, яка здгйснюеться на пгдставг постанови НКРЕКП вiд 06.08.2019 року № 1658
е правомгрними, а висновки викладенг в Актг вiд 12.12.2019 № 457 такими, що не
вгдповгдають дгйсним обставинам справи та нормам дгючого законодавства УмраУни.
Як вбачаеться зг змгсту абзацу четвертого п. 5.7. Порядку контролю за дотриманням
лгцензгатами, що провадять дгяльнгсть у сферах енертетики та комунальних послуг,
законодавства у вгдповгдних сферах та лгцензгйних умов, затвердженото постановою
НКРЕКП вiд 14.06.2018 № 428, зг змгнами, затвердженими постановою НКРЕКП вiд
13.09.2019 № 1952 передбачено, що лгцензгат, дгяпьнгсть якого перевгрялася, мае право
надати до НКРЕКП письмовг пояснения та обгрунтуеання щодо проведено перевгрки
та/або вияелених порушень у строк до пяти робочих днгв з дня отримання акта про
результати перевгркы.
Акт вiд 12.12.2019 № 457 був отриманий АТ «Волиньгаз» 17.12.2019 року, тобто
останнгй день для надання АТ «Волиньгаз» зауважень 21.12.2019 року.
Разом з тим, як стало вгдомо Товариству з листа НКРЕКП вiд 17.12.2019р.
№1264/26.1/6-1 засгдання НКРЕКП. щодо розгляду про порушення Товариством Лгцензгйних
умов провадження дгяльностг з розподглу природного газу призначено на 20.12.2019 року о
10.00 год.
Данг зауваження, просимо врахувати при розглядг НКРЕКП Акту вiд 12.12.2019 № 457
та про результат Ух розгляду окремо повгдомити АТ «Волиньгаз» (4302, м.Луцьк, вул.
I.Франка,12) в письмовгй формг.

Голова правлгння
Вин. З.Козлюк
т.77-69-00

Коротя М.1.

