Департамент ліцензійного контролю
«___» _______________ 2020 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланових
невиїзних перевірок дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
суб`єктами господарювання»
Відповідно до положень частини першої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) Регулятор здійснює державний
контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також
невиїзних перевірок відповідно до затверджених ним порядків контролю.
Відповідно до пункту 1 частини восьмої статті 19 Закону про НКРЕКП
підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки суб'єкта
господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, є зокрема неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної
інформації або необхідність перевірки достовірності такої інформації.
Відповідно до підпункту 5 пункту 6.2 Типового договору постачання
природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП
від 30.09.2015 № 2500, постачальник зобов’язується публікувати на сайті (і в
передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну
інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення її у дію.
НКРЕКП листами від 26.08.2020 № 8948/16.2.2/7-20 та від 28.08.2020
№ 9057/16.2.2/7-20 направила запит постачальникам природного газу щодо надання
інформації щодо оприлюднення цін на природний газ, за якими буде здійснюватися
постачання природного газу побутовим споживачам у вересні 2020 року.
Відповідно до отриманої інформації від постачальників природного газу та з
урахуванням положень пункту 1 частини восьмої статті 19 Закону про НКРЕКП є
підстави для здійснення позапланових невиїзних перевірок дотримання ТОВ
«Волиньгаз збут», ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», ПАТ «Донецькоблгаз», ТОВ
«Житомиргаз збут», ТОВ «Закарпатгаз збут», ТОВ «Запоріжгаз збут», ТОВ «ІваноФранківськгаз збут», ДП «КиївГазЕнерджі», ТОВ «Київоблгаз збут», ТОВ «Азов»,
ТОВ «Львівгаз збут», ТОВ «Миколаївгаз збут», ТОВ «Одесагаз-постачання», ТОВ
«Полтавагаз збут», ТОВ «Рівнегаз збут», ТОВ «Сумигаз збут», ДП «Газпостач»
ПАТ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Тернопільоблгаз», ТОВ «Уманьгаз збут», ТОВ
«Харківгаз збут», ТОВ «Хмельницькгаз збут», ТОВ «Чернівцігаз збут», ТОВ
«Чернігівгаз збут», ТОВ «Газпостачсервіс», ТОВ «Газовик», ДП «Кременецьке
управління з постачання та реалізації газу», ТОВ «ЄГАЗ» вимог законодавства та
пункту 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу», затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, щодо
здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням
вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та
нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме положень
підпункту 5 пункту 6.2 Типового договору постачання природного газу побутовим

споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500, у частині
опублікування на сайті детальної інформації про зміну ціни на природний газ за
п'ять днів до введення її у дію.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю
прийняти постанову НКРЕКП:

пропонує

Про проведення позапланових невиїзних перевірок дотримання ТОВ
«Волиньгаз збут», ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», ПАТ «Донецькоблгаз», ТОВ
«Житомиргаз збут», ТОВ «Закарпатгаз збут», ТОВ «Запоріжгаз збут», ТОВ «ІваноФранківськгаз збут», ДП «КиївГазЕнерджі», ТОВ «Київоблгаз збут», ТОВ «Азов»,
ТОВ «Львівгаз збут», ТОВ «Миколаївгаз збут», ТОВ «Одесагаз-постачання», ТОВ
«Полтавагаз збут», ТОВ «Рівнегаз збут», ТОВ «Сумигаз збут», ДП «Газпостач»
ПАТ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Тернопільоблгаз», ТОВ «Уманьгаз збут», ТОВ
«Харківгаз збут», ТОВ «Хмельницькгаз збут», ТОВ «Чернівцігаз збут», ТОВ
«Чернігівгаз збут», ТОВ «Газпостачсервіс», ТОВ «Газовик», ДП «Кременецьке
управління з постачання та реалізації газу», ТОВ «ЄГАЗ» вимог законодавства та
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності
з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного
газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють
ринок природного газу, а саме положень підпункту 5 пункту 6.2 Типового договору
постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500, у частині опублікування на сайті детальної
інформації про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення її у дію.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю
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ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

Київ

№ _______________

Про проведення позапланових невиїзних
перевірок
дотримання
вимог
законодавства та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
постачання природного газу суб’єктами
господарювання
Відповідно до пункту 1 частини восьмої статті 19 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:
Провести позапланові невиїзні перевірки дотримання вимог законодавства
та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року
№ 201, у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цих заходів, суб’єктами господарювання згідно з переліком, що
додається.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Додаток
до постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг
_____________ № ________
Перелік суб’єктів господарювання,
щодо яких проводяться позапланові невиїзні перевірки дотримання ними вимог
законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу
1. ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589216).
2. ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39572642).
3. ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361075).
4. ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39577504).
5. ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39582749).
6. ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39587271).
7. ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39595350).
8. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ»
(код ЄДРПОУ 39835779).
9. ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39592941).
10. ТОВ «АЗОВГАЗ» (код ЄДРПОУ 39539390).
11. ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39594527).
12. ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589483).
13. ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 39525257).
14. ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39813404).
15. ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589441).
16. ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39586236).
17. ДП «ГАЗПОСТАЧ» ПАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»
(код ЄДРПОУ 39456152).
18. ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 39555103).
19. ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39711735).
20. ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39590621).
21. ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39585960).
22. ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39584988).
23. ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39576385).
24. ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36995601).
25. ТОВ «ГАЗОВИК» (код ЄДРПОУ 32736800).
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26. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З
ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» (код ЄДРПОУ 39460902).
27. ТОВ «ЄГАЗ» (код ЄДРПОУ 38863790).

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

