Сектор НКРЕКП
у Кіровоградській області
«___» _______________ 2020 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу» та здійснення заходів
державного регулювання
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» та на підставі постанови НКРЕКП від 03 червня 2020 року
№ 1038 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», з урахуванням
листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної
безпеки Служби безпеки України від 27 травня 2020 року № 8/2/1-3345 та посвідчення на проведення
позапланової виїзної перевірки 19 червня 2020 року № 315, Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області
проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201
(далі - Ліцензійні умови з розподілу), ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі - ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ») за період
діяльності з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року, за результатами якої складено Акт від 14 липня
2020 року № 277, який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП та яким зафіксовано наступні порушення
Ліцензійних умов з розподілу.
№
з/п

Виявлене порушення
підпункту 16 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов з розподілу у частині
використання коштів отриманих за
рахунок надання послуг розподілу
природного
газу,
передбачених
структурою тарифів (річної тарифної
виручки) у визначеному розмірі та за
цільовим призначенням

1

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов з розподілу в частині
виконання затвердженого НКРЕКП плану
розвитку газорозподільної системи на
наступні 10 років, а саме виконання
щорічної інвестиційної програми на 20182019 роки, схваленої НКРЕКП та
профінансованої за рахунок коштів,
передбачених тарифом.

Суть порушення
У 2018 році фактичні витрати для покриття витрат
на виробничо-технологічних витрат та нормованих
втрат та для забезпечення власних потреби при плані
92 622,3 тис. грн склали 274 557,15 тис. грн, що на
181 934,85 тис. грн (196,43%) більше планового
рівня витрат, передбаченого структурою тарифу та на
184 109,06 тис. грн (203,55%) більше планового рівня
витрат, скоригованого на фактичний обсяг
розподілу природного газу у 2018 році (90 448,09 тис.
грн).
У 2019 році фактичні витрати для покриття витрат
на виробничо-технологічних витрат та нормованих
втрат та для забезпечення власних потреби при плані
92 622,3 тис. грн склали 218 767,33 тис. грн, що на
126 145,03 тис. грн (136,19%) більше планового
рівня витрат, передбаченого структурою тарифу та на
141 136,22 тис. грн (181,80%) більше планового рівня
витрат, скоригованого на фактичний обсяг
розподілу природного газу у 2019 році (77 631,11 тис.
грн).
(ст. 11-12 Акта перевірки)
Станом на 01.01.2019 заходи Розділу І (2018 рік)
Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» на 2018-2027 роки, при плані
31 116,3 тис. грн (без ПДВ), фактично нарахованих
коштах на суму 30 386,04 тис. грн (без ПДВ),
профінансовано та освоєно згідно з актами
виконаних робіт та видатковими накладними (взято на
баланс) на загальну суму 4 281,42 тис. грн (без ПДВ)
або на 13,76%.

Станом на 01.01.2020 заходи Інвестпрограми на 2018
рік профінансовано та освоєно згідно з актами
виконаних робіт та видатковими накладними (взято на
баланс) на загальну суму 5 767,20 тис. грн (без ПДВ) або
на 18,53%.
Економія коштів понад 5% склала 431,75 тис. грн.
Перевитрати вартості закупівлі понад 5% 364,39 тис. грн.
Враховуючи
зазначене,
невиконання
Інвестпрограми на 2018 рік склало 24 551,47 тис. грн
(без ПДВ).
Станом на 01.01.2020 заходи Розділу І (2019 рік)
Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» на 2019-2028 роки, при плані
31 116,3 тис. грн (без ПДВ), фактично нарахованих
коштах на суму 26 080,07 тис. грн (без ПДВ),
профінансовано та освоєно згідно з актами
виконаних робіт та видатковими накладними (взято на
баланс) на загальну суму 6 051,19 тис. грн (без ПДВ)
або на 19,45%.
Економія коштів понад 5% склала 539,09 тис. грн.
Перевитрати вартості закупівлі понад 5% 17,33 тис. грн.
Враховуючи
зазначене,
невиконання
Інвестпрограми на 2019 рік склало 19 507,12 тис. грн
(без ПДВ).
(ст. 12-20 Акта перевірки)
Враховуючи вищезазначене, комісія з перевірки пропонує прийняти постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
накласти штраф на ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у розмірі 102,0 тис. грн за вищезазначені порушення
Ліцензійних умов з розподілу.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» зобов’язати ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» забезпечити:
1) у строк до 5 жовтня 2020 року подання до НКРЕКП Інвестиційної програми ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» на 2020 рік (I розділ Плану розвитку газорозподільної системи ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» на 2020 – 2029 роки), в якій передбачити додаткові заходи на загальну суму
970,84 тис. грн (без ПДВ), за рахунок економії коштів, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної
програми ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 2018-2019 роки;
2) у строк до 31 грудня 2020 року завершення фактичного виконання (фінансування та
освоєння) заходів Інвестиційної програми ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 2019 рік (розділ I Плану
розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ») на суму 19 507,12 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до
НКРЕКП;
3. У разі неподання ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» до 5 жовтня 2020 року до НКРЕКП Інвестиційної
програми газорозподільного підприємства на 2020 рік (І розділу Плану розвитку газорозподільної
системи на 2020 – 2029 роки), в якій передбачено додаткові заходи на суму коштів, зазначених у
підпункті 1 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у
нафтогазовій сфері при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» розглянути питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в
сторону зменшення на відповідну суму.
4. У разі не підтвердження фактичного виконання (фінансування та освоєння) та/або ненадання
до НКРЕКП копій актів виконаних робіт на суму коштів, зазначену в підпункті 2 пункту 2
постановляючої частини цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ»
розглянути питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на
відповідну суму.
5.
Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері при наступному перегляді
тарифу на послуги розподілу природного газу для ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» розглянути питання щодо
коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на 24 551,47 тис. грн (без ПДВ)
з урахуванням невиконання Інвестиційної програми за 2018 рік.

Голова Комісії з перевірки

О. Тарасенко

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

Київ

№ _______________

Про
накладення
штрафу
на
ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ»
за
порушення
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності з
розподілу
природного
газу
та
здійснення
заходів
державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 серпня 2020 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за
результатами проведення позапланової виїзної перевірки дотримання суб’єктом
господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу природного газу, від 14 липня 2020 року
№ 277, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 03 червня 2020 року
№ 1038 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» та посвідчення про проведення позапланової виїзної
перевірки від 19 червня 2020 року № 315 установлено, що ВІДКРИТЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«КІРОВОГРАДГАЗ» (код ЄДРПОУ 03365222) порушило Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені
постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови),
а саме:
підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання
коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу,
передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у
визначеному розмірі та за цільовим призначенням;
підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання
плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, а саме:
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розділу
І
Плану
розвитку
газорозподільної
системи
ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» на 2018 – 2027 роки, затвердженого постановою НКРЕКП
від 13 листопада 2018 року № 1423 (далі – розділ I (2018 рік) Плану розвитку),
розділу
І
Плану
розвитку
газорозподільної
системи
ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» на 2019 – 2028 роки, затвердженого постановою НКРЕКП
від 25 січня 2019 року № 68 (далі – розділ I (2019 рік) Плану розвитку).
Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
Накласти штраф на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» у розмірі
102 000 (сто дві тисячі) гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме:
підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання
коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу,
передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у
визначеному розмірі та за цільовим призначенням;
підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання
плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, а саме:
розділу І (2018 рік) Плану розвитку),
розділу І (2019 рік) Плану розвитку).
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ
«КІРОВОГРАДГАЗ» забезпечити:
1) у строк до 05 жовтня 2020 року подання до НКРЕКП Інвестиційної
програми ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 2020 рік (I розділ Плану розвитку
газорозподільної системи ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 2020 – 2029 роки), в якій
передбачити додаткові заходи на загальну суму 970,84 тис. грн (без ПДВ), за
рахунок економії коштів, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної
програми ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 2018-2019 роки;
2) у строк до 31 грудня 2020 року завершення фактичного виконання
(фінансування
та
освоєння)
заходів
Інвестиційної
програми
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ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 2019 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної
системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ») на суму 19 507,12 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів
виконаних робіт до НКРЕКП.
3. У разі неподання ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» до 05 жовтня 2020 року до
НКРЕКП Інвестиційної програми газорозподільного підприємства на 2020 рік
(І розділу Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки), в
якій передбачено додаткові заходи на суму коштів, зазначених у підпункті 1
пункту 2 постановляючої частини цієї постанови, Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері при наступному перегляді тарифу на послуги
розподілу природного газу для ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» розглянути питання
щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на
відповідну суму.
4. У разі не підтвердження фактичного виконання (фінансування та
освоєння) та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт на суму
коштів, зазначену в підпункті 2 пункту 2 постановляючої частини цієї
постанови, Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері при
наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» розглянути питання щодо коригування річної планованої
тарифної виручки в сторону зменшення на відповідну суму.
5.
Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері при
наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ВАТ
«КІРОВОГРАДГАЗ» розглянути питання щодо коригування річної планованої
тарифної виручки в сторону зменшення на 24 551,47 тис. грн (без ПДВ) з
урахуванням невиконання Інвестиційної програми на 2018 рік.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________ 2020 року

____________
(підпис)

