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Обґрунтування до проекту постанови НКРЕКП
«Застереження щодо недопущення надалі ДП «МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ» Компанії
«МОЛТЕКС БІЗНЕС» порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу»
Відділом НКРЕКП у Львівській області проведено планову виїзну перевірку за період з 12.05.2017 по
31.12.2017 та складено акт від 06.07.2018 № 246 щодо дотримання ДП «МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ»,
Компанії «МОЛТЕКС БІЗНЕС» (далі – Товариство) Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу (далі – Ліцензійні умови), який розміщено на сайті НКРЕКП за
посиланням http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8//Akt_komunal_2018/Akt-Moltex_nafta_i gaz 06.07.2018246.pdf та встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:

Виявлене порушення

Суть порушення

Товариство не дотримувалось вимог постанови
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов в частині складання НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження
звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу
провадження господарської діяльності з на ринку природного газу та інструкцій щодо їх
постачання природного газу та подання її до заповнення» (зі змінами) (далі – Постанова № 1234) в
НКРЕКП у встановленому порядку (не частині складання та подання звітності до НКРЕКП у
пізніше 20 числа місяця, наступного за встановленому порядку.
звітним періодом)
Товариство подало до НКРЕКП форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)
«Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі – форма № 5) з порушенням терміну:
за ІІ квартал 2017 року не надходила до НКРЕКП,
за ІІІ квартал 2017 року – 12 лютого 2018 року, порушення – 207 днів,
за ІV квартал 2017 року – 12 лютого 2018 року, порушення – 22 дні.
Крім того, встановлено невідповідність загального обсягу постачання природного газу
споживачам протягом ІІ-ІV кварталів 2017 року за даними бухгалтерського обліку та за даними
форми № 5.
Різниця між даними бухгалтерського обліку та даними форми № 5 :
тис.куб.м
За даними
Період 2017 року
За даними форми № 5
Різниця
бухгалтерського обліку
II – квартал
186,810
86,411
100,399
III – квартал
300,0
76,025
223,975
IV – квартал
1525,869
1 313,185
212,684
Всього за II – IV
2012,679
1 475,621
537,058
квартали
Відповідно до інформації, наданої листом Товариства від 06.07.2018 № М060718, вищезазначені
порушення були зумовлені у зв`язку з технологічними причинами переходу Товариства з
газорозподільної системи «Львівгаз» на газотранспортну систему «Львівтрансгаз», а також з
недостовірною інформацією бюджетних організацій по кількості фактично спожитого природного газу,
та несвоєчасної оплати за надані послуги постачання природного газу.
Комісією з перевірки рекомендовано Товариству про необхідність надалі дотримуватись вимог
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Постанови № 1234.
Скоригована форма звітності № 5 за ІІ - ІV квартали 2017 року була подана до НКРЕКП листом
Товариства від 06.07.2018 № М060718.
Товариство не дотримувалось вимог постанови
НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб'єктами
господарювання у сферах енергетики та комунальних
послуг фінансової звітності до НКРЕКП» (далі –
Постанова № 624) в частині подання фінансової
звітності до НКРЕКП та до територіального органу
НКРЕКП у відповідному регіоні.
Річна фінансова звітність подана до НКРЕКП 30 березня 2018 року – порушення 20 днів.
Комісією з перевірки рекомендовано Товариству про необхідність надалі дотримуватись вимог
Постанови № 624.
підпункту 19 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов в частині подання до
НКРЕКП річної фінансової звітності у
встановленому законодавством порядку
(до 28 лютого наступного за звітним року)

Довідково:
Розмір внеску на регулювання - 9,02 тис. грн був сплачений Товариством у повному обсязі
30 січня 2018 року, що підтверджується даними виписок Державної казначейської служби України.

З огляду на зазначене та відповідно до законів України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок
природного газу», Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою
застерегти ДП «МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ» Компанії «МОЛТЕКС БІЗНЕС» щодо
недопущення надалі порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу.

Т.в.о. директора Департамента
ліцензійного контролю

В. Пегета

Куцик Г.Г.
61-69
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ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

Київ

№ _______________

Застереження щодо недопущення
надалі ДП
«МОЛТЕКС НАФТА І
ГАЗ» КОМПАНІЇ «МОЛТЕКС БІЗНЕС»
порушень
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності
з постачання природного газу
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 27 липня 2018 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової виїзної
перевірки ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ»
КОМПАНІЇ «МОЛТЕКС БІЗНЕС» від 06 липня 2018 року № 246, проведеної
згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, на 2018 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 грудня
2017 року № 1425 (із змінами), на підставі постанови НКРЕКП від 19 червня
2018 року № 463 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, у ІІI кварталі 2018 року» та посвідчення про проведення перевірки від
19 червня 2018 року № 105, установлено, що ДП «МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ»
КОМПАНІЇ «МОЛТЕКС БІЗНЕС» (81533, Львівська обл., Городоцький район,
с. Завидовичі, урочище Крижова, 1, код ЄДРПОУ 31252602,
р/р 26004000091169 в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 325718, директор
Зварич В. П., ліцензія на право провадження господарської діяльності з
постачання природного газу на території України, видана відповідно до
постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 633) порушило Ліцензійні
умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу,
затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі –
Ліцензійні умови з постачання), а саме:
підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині
складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської
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діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у
встановленому порядку;
підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині
подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому
законодавством порядку.
Відповідно до статей 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Застерегти ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «МОЛТЕКС НАФТА І ГАЗ»
КОМПАНІЇ «МОЛТЕКС БІЗНЕС» щодо недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов з постачання.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

