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Пояснення та обrрунтування щодо проведеної планової перевірки та/або
виявлених порушень
На виконання Постанови НКРЕКП від «31» травня 2019 року № 917 та
Посвідчення про перевірку від «10» липня 2019 року № 286 з 09/08/2019 року
по 21/08/2019 року проводився плановий захід державного нагляду
(контролю) щодо дотримання АТ «Одесагаз» вимог законодавства у сфері
енергетики та Ліцензійних умов. провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу.
21/08/2019 року о 19:30 підприемством було отримано Акт за
результатами проведення планової перевірки. Даний акт було підписано
уповноваженим представником АТ «Одесагаз» із зауваженнями щодо змісту
акту та його висновків.

,

Керуючись статтею 10 Закону України аПро основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та абзацом четвертим
п.5.2 «Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у
відповідних сферах та ліцензійних умов», затвердженого Постановою
НКРЕКП від 14.06.2018 № 428, надаемо відповідні пояснення та зауваження.
1. Стосовно процедури проведення планової перевірки та змісту
окремих частин Акту
1.1 Відповідно до «Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідник сферах та ліцензійних умов» (далі- Порядок),
затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428, а саме Розділом 3,
п.3.7 передбачено, що планові перевірки ліцензіатів провадяться виключно по
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Стосовно ліцензіатів, що провадять діяльність у сфері розподілу

природного газу, перелік питань по проведенню планових перевірок
викладений в додатку №12, який включае в себе вичерпний перелік питань,
що розглядаються під час проведення планових перевірок.
Однак, в супереч вищевказаним положенням Порядку, АТ «Одесагаз»
отримало від НКРЕКП два додаткових запити, оформлені як додаткові до

переліку питань, що розглядались під час проведення перевірки. Запит від
09/08/2019 року №47-02-19/352 та Запит від 21/08/2019 року №47-02-19/355.

Підприемство надало довідкові відповіді на питання, що містились у
вищевказаних запитах та вказало на невідповідність таких дій порядку
проведення планових перевірок. Також було підкреслено, що на нашу думку,
вищевказані питання не можуть бути включені до підсумкового акту
проведення планової перевірки дотримання ліцензійних вимог АТ «Одесагаз».

Крім того, викладені в запитах питання, на наш погляд, стосувапись
предмету, що став підставою для проведення позапланової перевірки
дотримання ліцензійних умов в діяльності підприемства, що відбулась в липні

2019 року та не виявила порушень чинного законодавства збоку АТ
«Одесагаз» (акт №241 від 16.07.2019р.). Згідно із абзацом 11 статті 10 Закону
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» АТ «Одесагаз» мало право не допускати Комісію до

проведення планової перевірки в разі якщо орган державного нагляду
(
контролю)здійснюе повторний позаплановий захід державного нагляду
(контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для
проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).
Незважаючи на викладене вище, в тексті Акту за результатами

проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо
дотримання суб'
ектом господарювання вимог законодавства у сфері
енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу від 21/08/2019р, а саме в п.4.1 (підпункти «І. Щодо
договірних відносин між АТ «OдhCAГA3» та АТ «ОПЗ».» та «ІІ. Щодо дій
АТ «O CAГA3» на вимоги оператора газотранспортної системи до

оператора газорозподільної системи про припинення розподілу газу
споживачу замовника») висвітлені питання, що не відносяться до переліку
питань, які визначені Порядком щодо проведення планових перевірок.

Вважаемо дані дії порушенням процедури проведення планових
перевірок, а саме п.3.7 Порядку.
1.2 Пунктом 2.5 Порядку передбачено, що «Перевірки проводяться в

робочий час ліцензіата, установлений його правилами внутрішнього

трудового розпорядку,у присутності уповноваженої особи ліцензіата.», а п.3.б
встановлено, що тривалість Планових перевірок не повинна перевищувати 10
робочих днів.
Враховуючи дату початку планової перевірки дотримання ліцензійних
вимог АТ «Одесагаз» , а саме 09/08/2019 та правих внутрішнього розпорядку
підприемства, така перевірка мала тривати з 08:30 09/08/20 1 9року до 17:30
21/08/2019 року.
Згідно із п 5.2 Порядку до закінчення останнього дня перевірки (до 17:30
21/08/2019) два примірника акту за результатами перевірки повинні бути
підписані головою та членами комісії та один примірник акту передаеться
уповноваженій особа ліцензіата із зазначенням дати та часу отримання.
Однак, 21/08/2019 року комісія з проведення перевірки надапа
примірник акту уповноваженій особі ліцензіата лише о 19:30, про що
зроблений відповідний запис на примірнику акту, що зберігаеться в НКРЕКП.
Вважаемо такі дії порушенням строків проведення планової перевірки,
визначені п.3.б Порядку та процедури оформлення результатів перевірок,
зокрема п.5.2 Порядку.
2. Стосовно викладених в тексті Акту окремих даних,а саме в п.4.1
(підпункти «І.Щодо договірних відносин між АТ «ОДЕСАГАЗ» та
АТ «ОП3».» та «ІІ. Щодо дій АТ «ОДЕСАГАЗ» на вимоги оператора
газотравспортної системи до оператора газорозподільної системи
про припинення розподілу газу споживачу замовника»)
АТ «Одесагаз» було отримано додаткові запити щодо надання
інформації за №47-02-19/352 від 09.08.2019р. та №47-02-19/355 від
2 1 .08.20 1 9р., які не були включені до питань планової перевірки. У своїх
відповідях на дані листи за №08/37 від 15.08.2019р. та №02/04-799 від
21.08.2019р. АТ «Одесагаз» підкреслювало, що не надае згоду щодо
включення даної інформації до акту планової перевірки та надае інформацію
довідково на добровільної основі. Тим не менш, дана інформація була
відображена в акті.
до опису даного пункту маемо наступні зауваження:
1) В акті відображено, що фактичні обсяги розподілу природного газу АТ
«Одесагаз» для потреб АТ «ОПЗ» у січні-травні 2018 року перевищили
обсяги підтверджених Оператором ГТС номінацій. При цьому, рахунки
за надані послуги з розподілу природного газу виставлялись АТ
«Одесагаз» за фактичний обсяг розподілу.

Типовим договором розподілу природного газу, затвердженим
постановою НКРЕКП від З0.09.2015р. №2498 та який укладено між
АТ «Одесагаз» та АТ «ОПЗ» відображене наступне: Споживач, що не
е побутовим, зобов'язаний самостійно контролювати власне
газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого
обсягу природного газу здійснити разом зі своїм постачальником
заходи з коригування в установленому порядку підтвердженого
обсягу або заходи із самостійного та завчасного обмеження
(припинення) власного газоспоживання. Якщо за підсумками місяця
фактичний об'ем споживання природного газу Споживача буде
перевищувати підтверджений обсяг природного газу, врегулювання
небалансу (дефіциту)природного газу буде здійснюватись його
постачальником у встановленому законодавством порядку та
відповідно до умов договору постачання природного газу.
Оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим
договором здійснюеться Споживачем, який не е побутовим, на
умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду на
підставі рахунка Оператора ГРМ. Якщо згідно із законодавством
Споживач мае сплачувати Оператору ГРМ за послуги з розподілу
природного газу зі свого поточного рахунку із спеціальним режимом
використання, оплата послуг розподілу природного газу
здійснюеться з поточного рахунку із спеціальним режимом
використання Споживача на поточний рахунок Оператора ГРМ
кожного банківського дня згідно з алгоритмом розподілу коштів,
встановленим Регулятором; та зараховуеться як плата за послуги
розподілу природного газу в тому місяці, в якому надійшли кошти.
Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги
проводиться Споживачем до десятого числа місяця, наступного за
звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше
перерахованих коштів.
Таким чином, АТ пОдесагаз» дотримувалось вимог договору розподілу
природного газу,укладеного з АТ «ОПЗ» , який відповідае типовій формі
договору, затвердженій НКРЕКП.
2) В акті відображено, що пунктом 3.1 розділу ІІІ договору 01.01.2016 №
009136 визначено, що санкціонований відбір природного газу з
газорозподільної системи здійснюеться Споживачем за умови наявності
у нього укладеного із постачальником договору постачання природного
та підтвердженого обсягу, виділеного для потреб Споживача його
постачальником на відповідний календарний період, а також відсутності
простроченоїзаборгованостіза цим договором.
АТ «Одесагаз» надавапо інформацію у вищезазначених листах, щодо
розрахунків за договором розподілу природного газу укладеного між АТ
«Одесагаз» та АТ «ОПЗ», а не щодо розрахунків між АТ «ОПЗ» та

постачапьником природного газу та як слід не зрозуміло наявність
даного опису в акті.

В розділі ІІ «Щодо дій АТ «OJjFCAГA3» на вимоги оператора
газотранспортної системи до оператора газорозподільної системи про
припинення розподілу газу споживачу замовника» відображено, що

оператор ГРМ в установленому законодавством порядку мае право
припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного газу)на
об'ект споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням
ПБСГ та нормативних документів, що визначають порядок

обмеження/припинення

природного

газу,

зокрема

у

випадку

несвоечасної та/або неповної оплати послуг згідно з умовами договору

розподілу природного газу.
Не зрозуміло як право оператора ГРМ на відключення об'ектів

споживача за наявну заборгованість за послугу розподілу природного
газу пов'язано з «вимогою оператора газотранспортної системи до
оператора газорозподільної системи про припинення розподілу газу
споживачу замовника.»
В акті йде посилання на порядок пооб'ектного припинення (обмеження)

газопостачання

споживачам,

крім

населення,

затвердженого

постановою КМУ від 08.12.2006 № 1687.

В даній постанові передбачено право газорозподільного підприемства
здійснення припинення (обмеження)газопостачання споживачам за
власною ініціативою у разі порушення споживачем строків розрахунку

за спожитий природний газ, за надані послуги транспортування та у
випадку відсутності у споживача ліміту природного газу. Також даною

постановою передбачено припинення (обмеження)газопостачання за
дорученням постачальника. Припинення (обмеження)газопостачання
споживачу природного газу за дорученням газотранспортного
підприемства не передбачено порядком пооб'
ектового припинення
(обмеження) газопостачання споживачам.
Враховуючи викладене вище АТ «Одесагаз» не розуміе доцільність
включення даних пунктів до тексту Акту, складеного за підсумками планової
перевірки, враховуючі наявність Акту позапланової перевірки №24 від
16/07/2019р. по розгляду майже тих самих питань.

З. Стосовно висновків Акту по виявленим порушенням
3.1 Пункт 1 .З акту поругиення підпункту 1 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу, затверджені Лостановою НКРЕКЛ від 16 лютого 2017

року N-°201 (далі — Ліцензійні умови) у частині провадження ліцензованої
діяльності лииsе за допомогою засобів та місць проваджеккя діяльності
ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про
отримакня ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих
ліцензіатом до НКРЕКП)
У даному пункті зазначено що АТ «Одесагаз» у 2017-2018 році
використовувало мережі НАК «Нафтогаз України» (Підвідний газопровід від
а Каїри до а Калинівка та садових масивів Лиманського району Одеської
області та Підвідний газопровід до с. Новосамарка) без підтверджуючих
документів на право їх використання.
На теперішній час АТ «Одесагаз» та НАК «Нафтогаз Україна»
знаходяться у стані переговорів, щодо приведення договірних відносин у
відповідність з Кодексом газорозподільних систем.
Між сторонами досягнута згода та оформлені акти розмежування
бапансової напежності та експлуатаційної відповідальності сторін.
АТ «Одесагаз», на підставі вищезазначеник актів, неодноразово
зверталось до НАК «Нафтогаз Україна» з пропозиціею укласти договори
відповідно до типових форм договорів ., згідяо Кодексу ГРС, що
підтверджуеться вихідною кореспонденціекі; яка була надана Комісії для
ознайомлення під час проведення перевірки, однак НАК «Нафтогаз України»
відмовляеться розглядати можливість укладення договорів за типовими
формами, не вважаючи їх такими.
.
Про остаточне рішення цього питання АТ «Одесагаз» повідомить
НКРЕКП в строки та з урахуванням всіх діючих положень Ліцензійних умов
та Кодексу.
Вважаемо, що АТ «Одесагаз» виконало всі можливі дії, спрямовані
на врегулювання ситуації та, що як наслідок, не порушувало відповідний
пункт Кодексу ГРС.

3.2 Пункт 1.16 акту поругиекня підпункту 21 пункту 2.2 глави 2
Піцензійних умов у частині розроблення та щорічного до 31 липня
подання на затвердження до НКРЕКП та виконання плану розвитку
газорозподільної системи на наступкі 10 років.
Не виконання Плану розвитку,затвердженого постановою НКРЕКП
від 15.12.2016 року пов'язано з тим, що розрахунок програми на 2017 рік
здійснено з урахуванням введення з 01 квітня плати за приеднану потужність,
яка передбачала рівномірне внесення плати усіма категоріями споживачів
протягом року та не залежала від обсягів розподіленого природного газу. Ця
програма включала фінансування таких заходів як витрати на дистанційний
облік, витрати на капітальні вкладення.
Але у зв'язку із скасуванням прийнятої постанови, фінансування
Плану розвитку І розділ ІП 2017 проводилося відповідно до тарифу
затвердженого постановою № 2301 від 15.12.2016. Даною структурою тарифу

не передбачені витрати на фінансування таких заходів як витрати на
дистанційний облік, витрати на капітальні вкладення.
За результатом роботи у 2017 році відбулось значне скорочення
рівня споживання природного газу та як наслідок зменшення обсягів послуги
розподілу.
язку із падінням обсягів розподілу природного газу на
У зв'
(
запланований обсяг розподілу становить 1 549,77 млн. кубічних метрів, а
фактичний 1 243,36 млн. кубічних метрів) було недоотримане 113 094,2 тис.
грн. тарифної виручки без ПДВ, а джерела фінансування, пов'язані із
виконанням Інвестиційної програми,могли забезпечити 80% від запланованої
суми.
При цьому на надходження коштів впливае платіжна спроможність
споживачів, тому фактично на виконання програми було закамульовано за
2017 рік лише 26 622,8 тис. грн..
На протязі поточного року
АТ «Одесагаз» продовжувало
здійснювати заходи щодо виконання робіт, запланованих Інвестиційною
програмою на 2017 рік.
Плану розвитку, затверджений постановою НКРЕКП від 06.11.2018
№ 1361 року було передбачено проведення робіт на загальну суму 56 074,1
тис. грн..
При цьому дана "Інвестиційна програма була затверджена з
урахуванням тарифу на послуги з розподілу природного газу, який, в свою
чергу, був розрахований і затверджений виходячи із планового обсягу
транспортування природного газу на рівні 1549,77млн.м.куб.
Так як, в 2018 році подовжилось скорочення рівня споживання
природного газу, та, як наслідок, зменшення обсягів послуги розподілу
природного газу по одному з бюджетоутворюючих підприемств області, а
саме АТ «Одеський припортовий завод», то враковуючи фактичний обсяг
розподілу. природного газу в 2018 році, а саме 1134,368 млн.м.куб. та рівень
встановленого тарифу на послуги з розподілу природного газу АТ «Одесагаз»
недоотримало 153 324тис.грн. тарифної виручки.
Таким чином, джерела фінансування комплексу робіт, пов'язаних із
виконанням Інвестиційної програми, могли забезпечити надходження лише
у сумі 33849,8тис.грн. за умови 100% розрахунку споживачів за надані
послуги.
При цьому, беручи до уваги зменшення платіжної спроможності
споживачів послуг розподілу природного газу, підприемством фактично було
закумульовано за календарний рік лише 1 861 7,4тис.грн на виконання заходів,
пов'язаних із реалізаціею Інвестиційної програми.
Незважаючи на вищевказані об'
ективні чинники, на протязі
поточного року АТ «Одесагаз» продовжувало заходи по виконанню робіт,
запланованих Інвестиційною програмою на 2018 рік.

і

3.3 Лункт 1.18 акту порушено підпункт 16 пункту 2.2 розділу 11
Ліцензійнихумов в частині використання коштів, отриманих зарахунок
надання послугрозподілу природного газу, передбачені структурою тарифу
(річної планованої тарифної виручки) у визначеномурозмірі та за цільовwи

призначенням.
Тариф на послуги з розподілу природного газу був встановлений
постановою НКРЕКП від 15.12.2016 року у розмірі 369,10 грн. виходячи з
обсягів на рівні 1549,77 млн. куб. м.
Але, у зв'
язку із значним падінням фактично наданих послуг з
язано в першу
розподілу природного газу протягом останнік років, що пов'
чергу з зупинкою ПАТ «Одеський Припортовий завод», який е одним з
найбільших промислових споживачів Одеської області, а також за рахунок
здороження вартості природного газу, тарифна виручка зменшилась у
порівнянні із запланованою
у 2017 році на 113 094,2 тис. грн.;
у 2018 році на 153 324,7 тис. грн.
Зменшення витрат, по статгі «вартість газу на технологічні та
власні потреби» в порівнянні до скоригованих витрат на фактичні обсяги,
зумовлено порядком визначення втрат та виробничо-технічних витрат
природного газу в ГРМ у відповідності до розділу ІІІ глави 6 пункту 4 Кодексу
Оператора ГРМ, а саме: Об'ем (обсяг) фактичних втрат та виробничотехнологічних витрат природного газу за підсумками місяця та календарного
року визначаеться Оператором ГРМ відповідно до глави 1 розділу ХІІ цього
Кодексу та розраховуеться як різниця між об'емом (обсягом)надходження
природного газу, до ГРМ у відповідний період і об'емом (обсягом) природного
газу, який розподілений між підключеними до/через ГРМ споживачами та
переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду.
Збільшення витрат за статтею «Вартість матеріалів (паливо,
електроенергія, витрати на ремонт, інші)» , без ура.кv вання витрат на
встаиовлення лічильників обумовлено зростанням вартості матеріалів, що
закуповуються для виконання робіт з обслуговування газорозподільних мереж
та споруд на них, зростання вартості HIviM, електроенергії. Крім того,
наявність значної кількості газопроводів з великим терміном експлуатації
збільшуе необхідність проведення заходів з підтримання цих об'ектів у стані,
що забезпечуе безпеку їх використання, за ракунок виконання ремонтів, що
не передбачаються Інвестиційною програмою.
Крім того зазначеннй елемент складової тарифу не переглядаеться
НКРЕКП з 01.07.2015 р.

Відхилення за статтею «Витрати на оплату праці», без
урахуваиня витрат на встановлення лічильників

1

►

Зменшення витрат за ціею статтею у 2017 році пояснюеться зміною
режиму роботи працівників (з 15 серпня 2017 року по 01 листопада 2017 року)
язку із падінням обсягів надання послуги з розподілу природного газу
у зв'
внаслідок зупинки HAT «Одеський припортовий завод».
Збільшення витрат за ціею стаrгею у 2018 році пояснюеться
необхідністю збереження діючих умов оплати праці, незважаючи на падіння
обсягів, для недопущення звільнення та втрати висококваліфікованих
фахівців.
Незважаючи на всі здійснені заходи для збереження працівників,
враховуючи низький рівень заробітної плати скорочення фахівців
продовжуеться і у поточному році.
За цих же обставин відбулись відповідиі відхилення за
статгею «Нарахуеання на заробітну плату» , без ура.кv вання витрат на
встановлення лічильників газу
Збільшення витрат за статтею «Амортизаційні відрахування», без
урахування витрат на встановлення лічильників.
Зазначений елемент витрат в структурі тарифу АТ «Одесагаз»
підприемства остаеться незмінним з 01.07.2015. Збільшення фактичної
амортизації за 2017,2018 роки пояснюеться тим, що впродовж останніх років
АТ «Одесагаз» здійснюе прийняття на баланс газопроводів та споруд на них
будівництво, яки були виконані в звітному періоді або у минулих роках,
виконання ремонтів, що також збільшуе витрати за ціею стаrreю. Крім того,
проведення переоцінки основних засобів згідно із Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», також не було
враховано в діючому тарифі.
Збільшення витрат по статті «Інші витрати», без урахування
витрат на встановлення лічильників газу
Починаючі з липня 2015 року елемент за структурою тарифу «Інші
витрати», встановлений на рівні 11 725,6 тис. грн. для АТ «Одесагаз» не
зростае.
В той же час фактичні витрати за останні 3 роки на оплату послуг,
які надаються підприемству сторонніми організаціями зростають постійно,
змінюються рівні податків у відповідності до Податкового Кодексу України (
податок на землю,податок на нерухоме майно, екологічний збір та інші).
Збільшення витрат за ціею статгею також обумовлено зростанням
мінімальної заробітної плати, що враховуеться сторонніми організаціями при
розрахунках,зросли також послуги зв'
язку,послуги банку, вартість проїзду,
вартість наданих інформаційних послуг, відряджень,технічне обслуговування
контрольне - вимірювальних приладів та інші витрати.
До складу інших витрат увійшла плата за надане в експлуатацію
майно, що належить державі за договором з Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України № 0206 1 7!37-Одс-ГРМ від 02.06.2017 року
на експлуатацію газорозподільник систем або їх складових віднесених до

державного майна , а також внесок на регулятора, встановлений відповідними
постановами HKPEKfl та послуги балансування, сплата за які здійснюеться у
відповідності до вимог Кодексу.
Впродовж 2017-2018 років АТ «Одесагаз» неодноразово зверталось
до НКРЕКП з листами щодо перегляду тарифу на послуги з розподілу
природного газу внаслідок зменшення обсягів розподілу.
Тому встановлення обгрунтованого тарифу АТ «Одесагаз» у
відповідності до фактичного обсягу розподілу природного газу (з урахуванням
зупинки HAT «Одеський припортовий завод» ) унеможливлюе використання
елементів тарифу за нецільовим призначенням.

►

3.4 Пункт 1.19 акту порушення підпункт б пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП,
щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу
та подання їі до НКРЕКП у встановленому порядку.
АТ «Одесагаз» здійснювапо надання звітності на електронних носіях
в терміни, передбачені чинною нормативною базою.
Порушення строків надання звітності, а саме отримання Регулятором
звітності на паперових носіях відбупось у 2017-2018 роках в декількох
випадках та на термін не більше ніж декілька робочих днів, Пов'язуемо такі
прецеденти із затримкою в роботі поштових служб.
АТ «Одесагаз» здійснюе всі необхідні заходи щодо запобігання у
майбутньому порушення цього пункту Ліцензійних умов.
3.5 Пункт 4.1 акту порушення пункту 2.1. Ліцензійних умов щодо
здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог Закону
України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних
систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм
та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме
пункту 9 статгі 14. Закону України «Про Національну комісію, що
здійснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послугі>: рішення Регулятора е обов'язковими до виконання суб'ектами
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг.
Не виконання в повному обсязі вимоги Постанови № 533у частині
встановлення, у строк до 31 грудня 2018 року, лічильників газу для
населення, що проживае у квартирах та приватних будинках, в яких газ
використовуеться для підігріву води та приготування їжі, відповідно до
абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону
України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
пояснюеться тим, що частина цих споживачів відключена від газопостачання
та не споживае природний газ, а частина споживачів не надае доступу
працівникам АТ «Одесагаз» для встановлення лічильників або
здійснення мір по відключенню/припиненню газопостачання.

- неодноразові звернення до департаменту міського господарства
Одеської міської ради;
- письмові звернення до власників ОСББ та комунальник підприемств
«Житлово комунапьний сервіс»;
- представники АТ «Одесагаз» постійно беруть участь у робочих групах
при міських і районних Радах, проводять роботу по роз'ясненню положень
Кодексу та Правил безпеки систем газопостачання;
- постійно проводиться робота з органами влади (обласної, місцевих,
районних) через засоби масової інформації (оголошення в газетах, виступи по
телебаченню).
Таким чином, АТ «Одесагаз» зі свого боку виконало повний перелік
заходів, спрямованих на виконання підпункту б пункту 2.5 глави 2
Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової
належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними
суб'ектами ринку природного газу, у тому числі із споживачами, та просить
Регулятора не вважати викладені в Акті висновки грубим порушенням
Ліцензійних умов.

3.8 Пункт 4.7 акту порушення підпункту 8 пункту 2.5 глави 2
Ліцензійних умов в частині зобов'язання ліцензіата,відповідно до вимог
Кодексу ГРМ забезпечити періодичну повірку (у тому чнслі демонтаж,
транспортування, монтаж та ремонт) лічильників газу, які встановлені
для розрахунків за спожитий природннй газ побутовими споживачами
(населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від
того,чи е ліцензіат власником лічильника.
Станом на 31.12.2018 року кількість лічильників, строк повірки яких
настав у 2018 році та які не були повірені склала 225 одиниць,що складае лише
1°/о від загальної кількості лічильників, що були заплановані до
обслуговування.
Станом на 01.08.2019 року вся кількість цих лічильників була повірена.
Таким чином, АТ «Одесагаз» , враховуючи фактичне виконання заходів
по повірці лічильників до початку проведення планової перевірки, просить
Регулятора не вважати викладені в Акті висновки порушенням Ліцензійних
умов.

3.9
Пункт 4.9. акту порушення підпункту 28 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов в частині здійснення розрахунків із оператором
газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах,
визначених договором транспортування природного газу.
АТ «Одесагаз» намагаеться виконувати умови договору з «Оператором
газотранспортної системи України» АТ «Укртрансгаз» в частині оплати за
послуги балансування та перевищення замовленої потужності. Основними
І

причинами несвоечасного проведення розрахунків е нерівномірність і
несвоечасність надходження грошових коштів за розподіл природного газу від
споживачів та чинний тариф на розподіл газу, який не покривае усі витрати у
тому числі, необхідні для закупівлі природного газу для ВТВ.

Голова иравління
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І.В.Мітюченко

