т

ЗАНАРПАТГАЗ

ЗБУТ

»Л 'І*

20

р.
Голові НКРЕ КП
п. Кривенко 0 .0 .

Пояснення
до Акту планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вймог
законодавства у сфері енергетики, Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за
регульованим тарифом та Лінензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу від 21.10.2019 № 359 (далі - Акт)
За результатами планової перевірки Відділом Національної комісії, що Здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Закарпатській області
(далі по тексту - Відділ НКРЕКП у Запоріжській області) дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (далі по тексту - ТОВ
«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», Товариство) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 12 січня 2015 року № 9 (дгілі - Ліцензійні умови з
постачання) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16 лютого 2017 року № 201 (далі
- Ліцензійні умови) за період з 01.07.2016 по 31.12.2018 складений Акт.
За висновками комісії про порушення ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» Ліцензійних умов з
постачання та Ліцензійних умов, зафіксованих у Акті, а саме, в п. 1.5 (арк. 4-5), п. 1.7 (азк. 7), п.
4.10 (арк.14), п. 4.14 (арк,30-31) та п. 4.17 (арк. 34, 36) Товариство надає наступні пояснення, які
просимо врахувати.
1.) Щодо порушення підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов в частині
складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності
з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку - п. 1.5
Акту ( арк.4-5).
Щодо несвоєчасного подання (з затримкою в 1 день) звітності до НКРЕКП у 2017 році,
зокрема, форм звітності № 5 - НКРЕКП - газ (квартальна) за 1 квартал 2017 року, № 5 - НКРЕ газ (місячна) за березень 2017 року та № 7-НКРЕ-газ (місячна) за березень 2017 року. Хочемо
зазначити що вказані форми звітності відправлялися в один і й той самий день одним
супровідним №2Кг03-ЛВ-2862-0417 від 18.04.2017р. одним конвертом та надсилалися
Державною підприємства спеціального звязку 18,04.2017р.. та маіти бути достав.іені до
НКРЕКП не пізніше 19.04.2017р.
Потрібно відмітити, шо ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» для доставки ззітності
користується послугами кур’єрської служби доставки. Наведена звітність у 2017 році
відповідальними особами Товариства була сформована вчасно, з дотриманням строків подання
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та була передана працівнику кур’єрської служби Державного підприємства спеїізв’язку в
Закарпатській
області
для
подальшої
доставки
НКРЕКП,
що
засЕІдчується
супроводжувальними документами. Як виявляється, своєчасна доставка звітності не ві дбулась з
незалежних від ліцензіата причин, а цілком зумовлена діями третьої сторони, іншого суб’єкта
господарювання.
Також, слід зауважити, що за загальними принципами цивільного права, що закріплено в
нормі част. 2 ст. 255 ЦК України, письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв'язку до
закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.
Також просимо врахувати що до Сектору та в електронному вигляді такі форми
надіслані своєчасно, а також те, що за иеревіряємий період (.^0 місяців) жодного випадку
іншого протермінування не було.
2.) Щ,одо порушення підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов частині
обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших ЗО днів кварталу,
наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП - п.
1.7 Акту (арк.7) та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, в частині дотримання вимої' Правил
постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які
регулюють ринок природного газу, а саме: дотримання вимог пункту 5 Порядку розрахунку та
встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06
квітня 2017 року № 491, у частині визначення суми внеску на регулювання за I-IV
квартали 2018 року пояснюємо наступне.
На виконання Закону України «Про національну комісію, шо здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Порядку розрахунку та
встановлення внесків на регулювання, затвердженого Постановою НКРЕКП від 06.04.2017 року
№ 491, ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» подавало в терміни, встановлені законодавством до
Сектору НКРЕКП у Закарпатській області звіти про сплату внеску на регулювання та
своєчасно і в повному обсязі проводило сплату внеску.
Товариством за 2018 рік сплачено внесок на регулювання на суму 1585,0 тис. грн.
За даними перевірки НКРЕКП по ТОВ «Закарпатгаз Збут» виявлено заборгованість
внеску на регулювання за 2018 рік в сумі 80,89 тис.грн.
j
Однак, хочемо наголосити що у січні 2019 року Товариство здійснило доплату вйеску на
регулювання за 4 квартал 2018 року згідно платіжного доручення № 89 від 29 січня 2019 року в
якому зазначено призначення платежу «внесок на регулювання за 4-ий квартал 2018 р. класиф
доходу 21084000» (копія платіжного доручення додається).
Просимо врахувати, що в частині суми сплаченого внеску на регулювання Товариство
виконало свої зобовязання, форми звітності відповідають встаноЕшеній формі та подавалися
своєчасно , ставка на регулювання застосовувалася правильно.
Щодо висновку про некоректність відображення у звітах суми чистого доходу для
розрахунку суми внеску на регулювання пояенюємо наступне. Вказане спричинене у
відмінностях поглядів Ецодо базового періоду для нарахування суми внеску .
ТОВ «ЗАКАРПАТЕАЗ ЗБУТ» викладало своео позицію щодо базового періоду для
нарахування та сплати внеску на регулювання Національній комісії ,що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних платежів ( лист № Zkz02-J1B-3416-0318 від
20.03.2018 , №Zkz02-JlB-5376-0418 від 24.04.2018) та Сектору НКРЕКП у ЗакарпЕїтській
області (№Zkz02-JlB-l 1344-0818 від 21.08.2018).
Повторно можемо зазначити наступне:
і
1.
Відповідно до пункту 1 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесіків на
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі Порядок) у цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
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попередній квартал - квартал, що передує звітному (період, за який платники внеску
подають звітні дані про чистий дохід);
звітний квартал - базовий період для нарахування суми внеску на регулювання (квартал,
в якому здійснюється розрахунок ставки внеску);
поточний квартал - квартал, наступний за звітним (період, в якому здійснюється сплата
внеску).
2.
Відповідно до пункту 5 Порядку сума внеску на регулювання визначається
платником внеску щоквартально за формулою:
Вку = Вку* Уку/ 100%, (3)
де, Яку - сума внеску на регулювання;
Оку - сума чистого доходу платника внеску від провадження діяльності, що регулюється
НКРЕКП, за звітний квартал;
Уку - ставка внеску на регулювання, визначена постановою НКРЕКП.
Базою нарахування суми внеску на регулювання є чистий дохід платника внеску на
регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.
Регулятор враховує чистий дохід платника на врегулювання за попередній квартал
для визначення/перегляду квартальних ставок внесків, а платники внеску застосовують
ставки внеску до чистого доходу звітного кварталу, як бази нарахування внесків, ви:|наченої
Порядком.
3. Відповідно до пункту 7 Порядку внески на регулювання сплачуються щоквартально
протягом перших ЗО днів поточного кварталу, наступного за звітним.
4.
Постановою від 27 грудня 2017 року № 1403 НКРЕКП визначила ставку внеску
на регулювання на І квартал 2018 року у розмірі 0,073 відсотки.
Зазначені положення Порядку в повній мірі відповідають статті 13 Закону України «Про
НКРЕКП», відповідно до якої:
базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід платників вн|ес;ску на
регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за звітний квартал;
внески на регулювання сплачуються платниками до спеціального фонду
Державного бюджету України щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступ|ного за
звітним.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного:
1.
Звітним роком зі сплати внеску на регулювання на 2018 рік є 2018 рік.
2.
Звітними кварталами зі сплати внеску на регулювання у 2018 році є 1, 2, З та 4
квартали 2018 року.
3.
Першим звітним кварталом у 2018 році є 1 квартал 2018 року.
4.
Для розрахунку суми внеску на регулювання за звітний 1 квартал201 ? року
береться чистий дохід саме за цей квартал, оскільки саме звітний, а не попередній квартал,
включено до формули розрахунку внеску в пункті 5 Порядку.
5.
Ставка внеску, яка підлягає застосуванню в формулі, визначена Поряді:ом як
«Vkv - ставка внеску на регулювання, визначена постановою НКРЕКП».
За логікою Закону та Порядку, ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» вважало ставкою, яка має
бути застосована до бази нарахування внеску за перший звітний квартал, ставку, визначену
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1403 на І квартал 2018 року - 0,073 відсотки.
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Натомість у поясненнях щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт про сплату внеску на регулювання» (пункт 7) НКРЕКП зазначила, що у графі «Ставка
внеску» відображається ставка внеску, затверджена постановою НКРЕКП на поточний квартал.
Однак, залишається незрозумілим сенс встановлення НКРЕКП ставки внеску на 1
квартал 2018 року 0,073 відсотки, якщо її застосування зведене нанівець.
В свою чергу, ТОВ «ЗАКАРПАТЕАЗ ЗБУТ» не відмовляється від своїх зобов’язань
щодо оплати внеску на регулювання за перший звітний квартал 2018 року з а ' ставкою,
встановленою НКРЕКП на 1 квартал 2018 року в розмірі 0, 073 відсотки.
Щодо надання НКРЕКП роз’яснень, розміщених на сайті Комісії, якими встановлюється
обов’язок суб’єктів господарювання сплатити внесок на регулювання за 4 квартал 2Q17 року,
беручи базою нарахування внеску чистий дохід 4-го кварталу 2017 року та ставку внеску,
встановлену на 1 квартал 2018 року, то ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» вважає його таким, п.ю
безпосередньо суперечить як положенням Порядку, так і загальним підходам та принципам
бюджетного законодавства та Конституції У країни.
Так, відповідно до пункту 4 Порядку врахування доходу попереднього кварталу, а не
звітного, встановлено за правило для Регулятора, яке він повинен застосовувати при перегляді
ставки внеску. Пункт же 5 Порядку чітко визначає, що для платника внеску, при визначенні
розміру його сплати береться чистий дохід саме звітного, а не попереднього кварталу. Першим
звітним кварталом зі сплати внеску за 2018 рік є 1 квартал 2018 року, оскільки у 2017 році
ставки внеску на 4 квартал встановлено не було і такий квартал звітним не є.
Частинами 2 та 4 статті 13 Закону України «Про НКРЕКП» також передбачено, що
базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід платників внеску за звітний квартал,
а сплата внеску відбувається протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним.
Попередній квартал та попередній рік, відповідно до частини З статті 13 Закону, враховується
НКРЕКП при встановленні/перегляді ставок внесків.
Таким чином. Регулятор враховує чистий дохід платників внеску на регулювання за
попередній квартал для визначення/перегляду квартальних ставок внесків, а платники внеску
застосовують ставки внеску до чистого доходу звітного кварталу як бази нарахування внесків,
визначеної Порядком.
Крім того, відповідно до частини 4 статті 29 Бюджетного кодексу Українц, якщо
законом встановлено новий вид доходу державного бюджету, його зарахування до загального
чи спеціального фонду визначається законом про Державний бюджет України на період до
внесення відповідних змін до цього Кодексу. Статтею 52 Бю,цжетного кодексу України
передбачено, що до Закону про державний бюджет можуть вноситись зміни у разі зарахування
до загального чи спеціального фонду встановленого законом нового виду доходу державного
бюджету на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.
Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися виключно законами
про внесення змін до закону про Державний бюджет України.
Включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених
до таких цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України відповідно до пункту 9
частини 1 статті 116 Бюджетного кодексу України є порушенням бюджетного законодавства.
В листі комітету з питань Бюджету Верховної ради України від 6 жовтня 2017 рбку №
04-13/10-2119 (228760), який адресовано на адресу НКРЕКП України і знаходиться за
посиланням
(http://wmv.nerc.2ov.iia/data/filearch/richnyi koshtorys/2018/Lvst Komitetbiudzhet 06.10.2017.pdf), вказано: «Практична регшізація статей 11 та 13 Закону потребує
внесення відповідних змін до бюджетного законодавства. Зважаючи на вимоги статті 1 /згідно
якої відносини, що виникають процесі складання, розгляду затвердження, виконання бюдіжетів,
звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання
відповідальності за порушення бюджетного законодавства, регулюються виключно' цим
Кодексом/ та частини другої статті 4 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) /визначено
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що бюджетна система України і Державний бюджет України встановлюються виключно цим
Кодексом та законом про Державний бюджет України, а якщо іншим нормативно-|правовим
актом бюджетні відносини визначаються інакше ніж у цьому Кодексі, засто(^овуються
відповідні норми цього Кодексу/ питання зарахування до державного бюджету внесків на
регулювання та їх використання потребують правового визначення у Кодексі та законі про
державний бюджет на відповідний рік.».
і
Таким чином, такий вид доходу державного бюджету та відповідно обов’язку [Суб’єктів
господарювання з поповнення спеціального фонду Державного бюджету з’явився іу Законі
України «Про Державний бюджет на 2018 рік», Законом «Про Державний бюджет на [2017 рік»
чи іншим законом відповідного внеску та обов’язку з його сплати за 2017 рік встановлено не
було. Стаття 13 Закону України «Про НКРЕКП» також базою нарахування внеску | визначає
саме звітний, а не попередній квартал.
і
Наполягання НКРЕКП на сплаті внеску на регулювання за 4 квартал 2017 року
суперечить як самому Порядку, так і Конституції України, відповідно до якої;
[
- ст. 19 Конституції - правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до
яких ніхто не може бути примушений робити те, шо не передбачено законодавством]. Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані дірти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами
України;
- ст. 57 Конституції - Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в
часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
[
І

Таким чином, ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», зазначає, що пунктом 7 |Г[орядку
визначено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб’єктами господарювання
до спеціального фонду державного бюджету протягом перших ЗО днів поточного кЬарталу,
наступного за звітним. Сплачені понад необхідний розмір внески на регулювЦня не
підлягають поверненню і враховуються при сплаті внеску на регулювання в наступних
періодах.
І
Отже, вважаємо свої зобов’язання зі сплати внесків на регулювання викрнаними
належно та в повному обсязі.
і
І

і

3.) Щодо порушення підпункту 8 пункту 3.1 Розділу III Ліцензійних умов з постачання
та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, в частині дотримання вимог Правил ііос|гачання
природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють
ринок природного газу, а саме пункту 2 глави 2 розділу XI Кодексу ГТС у частині дотрі^мания
строків та періодів подання Оператору ГТС номінацій - п. 4.10 Акту (арк. 14).
[
І

У відповідності до П.2 глави 2 розділу XI Кодексу ГТС, Замовник [послуг
транспортування має право подати для точки входу або точки виходу місячну номінацію на
період не більше одного місяця в розрізі кожної доби. Місячна номінація на наступний (азовий
місяць приймається оператором газотранспортної системи в період з 15 по 20 число імісяця
(включно), що йде перед газовим місяцем транспортування. Якщо замовник 'послуг
транспортування надає більше ніж одну місячну номінацію по одній і тій саміц точці
входу/виходу в строк до 20 числа місяця, що йде перед газовим місяцем транспортування,
оператор газотранспортної системи розгляне місячну номінацію, яка була одержана оста|іньою.
Оператор газотранспортної системи повинен повідомити замовника послуг транспортування
про підтвердження або відхилення місячної номінації у строк до 25 числа (включно) міся|ця, що
йде перед газовим місяцем транспортування.
і
ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у період з 01.07.2016 по 25.03.2017р. року з технічних
причин подало 5 номінації з затримкою від 9 до 37 днів, у період з 26.03.2017р. по ЗО.09.[2017р.
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з технічних причин подало 4 номінацій з затримкою від 14 до 29 днів. Слід зазначити, що
Оператор ГТС ПАТ «Укртрансгаз» не застосовував щодо Товариства штрафних фнкцій за
затримку подання місячних номінацій, відхилення місячних номінацій не прО|Водилось.
Закриття фактичних обсягів природного газу у листопаді-грудні 2016 року проводилось у
відповідності до замовленої номінації, фактична звітність була надана Оператору ГТС у
відповідні строки та у повному обсязі.
і
ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» наголошує на тому, що починаючи З жовтня
2017p.no грудень 2018 року всі номінації були подані без жодного випадку порушення
встановлених строків, що підтверджує усунення та недопущення порушень у по|цальших
періодах 2018-2019р.
4.) ГЦодо порушення підпункту 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з пфтачання
в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань (своєчасну опліат;|' газу та
оплату послуг транспоргування трубопроводами природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ) відповідно до умов усіх укладених договорів у ІПпівріччі
2016 року, зокрема наявність заборгованості ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» перед ПАТ
«ПАК «Нафтогаз України» та ПАТ "Укртрансгаз" за II півріччя 2016 року. - пуї^кти 4.14
(арк.30-31) і 4.17 Акту ( арк. 34).
Станом па 01.07.2016 року заборгованість ТОВ «Закарпатгаз ЗБУТ» пер^д НАК
«Нафтогаз України» за отриманий природний газ складала 464 715,05 тис. грн., перед ПАТ
«Укртрансгаз» за послуги транспортування 30,05 тис. грн.
і
ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» на виконання Ліцензійних умов з постачання прйродного
газу за регульованим тарифом мав укладені договори на закунівлю-продаж природного газу з
НАК «Нафтогаз України», ТОВ «РГК «Трейдінг», договір на розподіл природного газу з ПАТ
«Закарпатгаз», договори транспортування природного газу магістральними гаюпров()дами з
ПАТ «Укртрансгаз». Умовами договорів передбачено строки розрахунку за надані посл|уги.
Розрахунки за надані послуги з учасниками ринку природного газу ТОВ «Закарпатгаз
ЗБУТ», відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» та по|:їтанови
Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №792 «Про забезпечення проведення розрахунків за
спожитий природний газ», здійснює з поточного рахунку із спеціальним режимом
використання відкритого в уповноваженому банку АТ «Ощадбанк» України. Ксішти із
зазначеного спецрахунку розподіляються уповноваженим банком між учасникамиї ринку
природного газу згідно алгоритму розподілу коштів, який щомісячно встанов.і|юється
постановою НКРЕКП.
і
Крім того, слід зазначити що оплату за спожитий природний газ побутовими
споживачами , яким надаються пільги та субсидії здійснюють місцеві бюджети відповідно до
механізму передбаченого постановою КМУ від 11 січня 2005 року №20 «Про затвердження
Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг, субсидій та компенсацій» та до наказу Міністерства енергетики та вуфльної
промисловості України, Міністерства фінансів України від 03.08.2015 №493/6881 «Про
затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і
електроенергію».
І
Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків підписувалися' всіма
учасниками розрахунків: відповідним департаментом фінансів, відповідним голрвним
управлінням Казначейства, постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (т()варів,
послуг). Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».
Так, з метою проведення розрахунків за природний газ для населення, яким надавалися
пільги та субсидії, ТОВ «Закарпатгаз Збут» направило до НАК «Нафтогаз України» за пе|ріод з
липня по січень (за грудень) 2016 року належним чином оформлені та підписані учасниками
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взаємних розрахунків спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків за
природний газ на загальну суму 489 257,22 тис.грн.
Однак вказані протокольні рішення були підписані частково - в січні 2017р'. на суму
206 308,28 тис. грн. та в лютому 2017р. на суму 184 921,86 тис. грн.
Заборгованість по спільним протокольним рішенням направленим для підпйсання до
НАК «Нафтогаз України» до 01.01.2017р. складала 144 208,86 тис. грн., крім тогб в січнілютому 2017р. були підписані спільні протокольні рішення за грудень 2016 р. і на суму
247 021,28 грн. Отже загальна заборгованість по спільним протокольним рішенням
оформленим за 2016 р. становила 391 230,14 тис. грн. з них: 275 343,46 тис. грн. повинні були
погасити заборгованість перед НАК «Нафтогазом», 115 543,27 тис. грн. - ПАТ «Зак^рпатгаз»,
343.40 тис. грн. - ПАТ «Укртрансгаз». Остаточне фінансування Держказначейством; спільних
протокольних рішень відбулося 07.07.2017р.
При цьому, заборгованість за природний газ перед НАК «Нафтогаз УкіЗаїни» на
01.01.2017р. складала 753 047,33 тис. грн., за послуги транспортування пе|5ед ПАТ
«Укртрансгаз» - складала 686,88 тис. грн.
Отже, враховуючи вищевикладене, за умови вчасного підписання НАК «Нафтогаз
України» спільних протокольних рішень та вчасному фінансування вже підписаних іспільних
протокольних рішень, заборгованість ТОВ «Закарпатгаз ЗБУТ»
за поставл|Єний та
протранспортований природний газ станом на 01.01.2017 року була б значно меншою.
Станом на 01.01.2017р. заборгованість Департаменту фінансів Закарпатської Ojfl,A перед
ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» становила 391 226,4 тис. грн. Дана заборгованість була погашена
на протязі січня-липня 2017 року.
ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» в січні-березні 2017 року повністю 'погашає
заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» через фінансування Держказначейством
спільних протокольних рішень на суму 275 343,46 тис. грн. та через рахунок із спеціальним
режимом використання ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» в рахунок погашення заборгованості
перерахувало НАК «Нафтогаз України» 477 703,9 тис. грн.
ТОВ «Закарпатгаз Збут» в січня 2017 року повністю погашає заборгованість перед ПАТ
«Укртрансгаз» через фінансування Держказначейством спільних протокольних рішенЬ| на суму
343.40 тис. грн. та через рахунок із спеціальним режимом використання ТОВ «ЗАКАРДА ГТАЗ
ЗБУТ» в рахунок погашення заборгованості перерахувало ПАТ «Укртрансгаз» 343,48 тис. грн.
ТОВ «Закарпатгаз Збут» не має впливу на процес виділення бюджетних асигнувань для
своєчасного погашення сум заборгованості по пільгам і субсидіям, а порядок фінасувайня пільг
і субсидій містить терміни які не відповідають термінам встановленим у договорі .
Крім того, наголошуємо що на момент перевірки всі зобовязання виконані в Повному
обсязі.
5.) Щодо порушення абзацу п’ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов в частині
здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки
для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах визі|іачених
договором купівлі-продажу природного газу у 2017-2018 роках,
зокрема
наявніеть заборгованості ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз
України» за 2017-2018 роки - п. 4.14 Акту (арк. 31) та підпункту 22 пункту 2.2 Цлави 2
Ліцензійних умов у чаетииі здійснення розрахунків із оператором газотранспортної
системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором
транспортування природного газу у 2017-2018 роках, зокрема наявність заборгораності
ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» перед ПАТ «Укртрансгаз» за 2017-2018 роки - п. 4.)7 Акту
( арк.36).
Розрахунки за надані послуги з учасниками ринку природного газу ТОВ «Закарпатгаз
ЗБУТ», відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» та постанови
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Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №792 «Про забезпечення проведення розрахунків за
спожитий природний газ», здійснює з поточного рахунку із спеціальним , режимом
використання відкритого в уповноваженому банку АТ «Ощадбанк» України. Кошти із
зазначеного спецрахунку розподіляються уповноваженим банком між учасниками ринку
природного газу згідно алгоритму розподілу коштів, який щомісячно встановлюється
постановою НКРЕКП.
Крім того, слід зазначити що оплату за спожитий природний газ побутовими
споживачами , яким надаються пільги та субсидії здійснюють місцеві бюджети відпЬвідно до
механізму передбаченого постановою КМУ від 11 січня 2005 року №20 «Про затвердження
Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюдз^етам на
надання пільг, субсидій та компенсацій» та до наказу Міністерства енергетики та |Вугільної
промисловості України, Міністерства фінансів України від 03.08.2015 №493/6^8 «Про
затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і
електроенергію».
Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків підписувалися всіма
учасниками розрахунків: відповідним департаментом фінансів, відповідним головним
управлінням Казначейства, постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів'(товарів,
послуг). Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».
Станом на 01.01.2018 року заборгованість ТОВ «Закарпатгаз ЗБУТ» періед ПАК
«Нафтогаз України» за отриманий природний газ складала 1 212 274,30 тис. грн., пеЬед ПАТ
«Укртрансгаз» за послуги транспортування 2 828,58 тис. грн.
Станом на 01.01.2018р. заборгованість Департаменту фінансів Закарпатської ОДА перед
ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» становила 504 765,7 тис. грн.
ТОВ
«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» протягом січня-квітня 2018 р. повністю рогасило
заборгованість перед ПАК «Нафтогаз України», за рахунок фінансування пільг та субсидій та
коштів, що надійшли на рахунок із спеціальним режимом використання.
ТОВ
«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» протягом січня-березня 2018р. повністю Погасило
заборгованість перед ПАТ «Укртрансгаз», після надходження коштів від бюджетів по
фінансуванню пільг і субсидій та коштів, шо надійшли на рахунок із спеціальним |іежимом
використання.
Станом на 01.01.2019 року заборгованість ТОВ «Закарпатгаз ЗБУТ» пер^д ПАК
«Нафтогаз України» за отриманий природний газ складала 1 170 635,99 тис. грн., перед ПАТ
«Укртрансгаз» за послуги транспортування 1 976,61 тис. грн.
ТОВ
«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» протягом січня-травня 2019 р. повністю рогасило
заборгованість перед ПАК «Нафтогаз України», за рахунок фінансування пільг та субсидій та
коштів, що надійшли на рахунок із спеціальним режимом використання.
ТОВ
«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» протягом січня-лютого 2019р. повністю погасило
заборгованість перед ПАТ «Укртрансгаз», після надходження коштів від бюджетів по
фінансуванню пільг і субсидій та коштів, що надійшли на рахунок із спеціальним режимом
використання.
Додатково повідомляємо, що заборгованість побутових споживачів Закаргіатської
області перед ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» станом на 01.01.2018р. та 01.01.2019р. становила
відповідно 845 423,2 тис. грн. та 1 224 437,79 тис. грн., що також вплинуло на стан розр'ахунків
як з ПАК «Нафтогаз України» так і з ПАТ «Укртрансгаз».

