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Обґрунтування до проекту постанови НКРЕКП
«Застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області проведено планову виїзну перевірку за період з
28.04.2017 по 31.12.2017 та складено акт від 09.07.2018 № 251 щодо дотримання ТОВ
«ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» (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-Ekotehnoinvest_09.07.2018-251.pdf
та
встановлено наступні порушення Ліцензійних умов:

Виявлене порушення

Суть порушення

Товариство не дотримувалось вимог Правил
постачання природного газу, затверджених постановою
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила), а саме
абзацу п`ятого пункту 4 розділу II Правила в частині
укладення договору постачання природного газу зі
споживачем за наявності, зокрема, довідки (акта звірки
розрахунків)
про
відсутність
простроченої
заборгованості споживача перед діючим постачальником
за поставлений природний газ, підписану діючим
постачальником.
Комісією
з
перевірки
надано
Товариству
роз’яснення щодо недопущення в подальшому даного
порушення.
За інформацією, наданою Товариством, споживачами категорії «бюджетні установи та
організації» договори постачання природного газу укладались за результатами проведення тендерних
процедур через систему ProZorro. При укладанні договору ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» отримувало від
споживачів пакет документів для укладання договору, який відповідає тендерній документації
замовника закупівлі.
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) в частині складання та подання
НКРЕКП у встановленому порядку (не звітності до НКРЕКП у встановленому порядку.
пізніше 20 числа місяця, наступного за
звітним періодом)
підпункту 13 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов в частині виконання умов
(вимог)
чинних
Правил
постачання
природного газу, що затверджуються
НКРЕКП, а також договорів постачання
природного газу

Форма звітності № 4 –НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний
газ» (далі - форма № 4) за ІІ-ІV квартали 2017 року не була подана до НКРЕКП.
Під час проведення перевірки встановлено, що Товариством не подана до НКРЕКП форма звітності
№ 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі форма № 5) за ІІ-ІV квартали 2017 року.
Комісією з перевірки надано роз’яснення щодо складання та своєчасного подання до НКРЕКП
форми № 4 та форми № 5 і рекомендовано не допускати в подальшому даного порушення.
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Довідково
09 липня 2018 року форма № 4 та форма № 5 за ІІ-ІV квартали 2017 року були подані до
НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 09.07.2018).
Товариство не дотримувалось вимог постанови
підпункту 19 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов в частині подання до НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб'єктами
НКРЕКП річної фінансової звітності у господарювання у сферах енергетики та комунальних
встановленому законодавством порядку (до послуг фінансової звітності до НКРЕКП» в частині
28 лютого наступного за звітним року)
подання фінансової звітності до НКРЕКП та до
територіального органу НКРЕКП у відповідному
регіоні.
Річна фінансова звітність за 2017 рік була подана до НКРЕКП з порушенням терміну, а саме
20 червня 2018 року, порушення терміну – 75 днів.
Комісією з перевірки надано рекомендації Товариству щодо недопущення надалі зазначеного
порушення.
Довідково
Розмір внеску на регулювання - 1,34 тис. грн був сплачений Товариством у повному обсязі
30 січня 2018 року, що підтверджується даними виписок Державної казначейської служби України.
При цьому, відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження
Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання» звіт за І квартал 2018 року за
формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» Товариством подано до
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області своєчасно.
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 ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» 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 ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ»
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
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» від 09 липня 2018 року № 251, 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
№ 107, установлено, що ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» (04080, м. Київ, вул.
Вікентія Хвойки, буд. 18/14, офіс 311, код ЄДРПОУ 34933742, р/р
26001212003700 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, директор Мереніс
А. Є., ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання
природного газу на території України, видана відповідно до постанови
НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 613) 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 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині
виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що
затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу;
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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов
з постачання.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

