Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області
«____» ____________ 2019 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу»
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП
від 12 серпня 2020 року
№ 1558 «Про проведення позапланової виїзної перевірки
АТ «КИЇВОБЛГАЗ»» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки
19 серпня 2020 року № 390, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін
з 26 серпня по 08 вересня 2020 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
«КИЇВОБЛГАЗ» (далі – АТ «КИЇВОБЛГАЗ») Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу 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 з розподілу), а саме пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу щодо
здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону
України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативноправових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового
комплексу; підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу у частині дотримання вимог
чинного Кодексу газорозподільних систем, а також виконувати умови укладених із споживачами
договорів розподілу природного газу відповідно до Типового договору розподілу природного газу,
затвердженого НКРЕКП, а саме: порядку обмеження та припинення розподілу природного газу
споживачу, визначеного главою 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс), принципів доступу до
газорозподільної системи, визначених главою 3 розділу І Кодексу; пункту 9.2 Типового договору
розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498, щодо
відновлення газопостачання Оператором ГРМ протягом двох робочих днів у містах та п'яти
календарних днів у сільській місцевості за письмовим зверненням Споживача про відновлення
газопостачання та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування витрат на припинення та
відновлення газопостачання за період січень-серпень 2020 року, за результатами якої складено Акт від
08 вересня 2020 року № 340, який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП та яким зафіксовано
наступні порушення Ліцензійних умов з розподілу.
№
п/п

Виявлене порушення

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з
розподілу щодо здійснення господарської
діяльності з розподілу природного газу з
дотриманням вимог Закону України «Про
ринок природного газу», чинних Кодексу
газорозподільних
систем,
інших
1 нормативно-правових актів, державних
будівельних
норм та нормативних
документів
у
сфері
нафтогазового
комплексу та підпункту 14 пункту 2.2
глави 2 Ліцензійних умов з розподілу
щодо
обов’язку
ліцензіата
при

Суть порушення
Перевіркою встановлено, що ПрАТ з
іноземними
інвестиціями
«Слобожанська
Будівельна
Кераміка»
надало
до
АТ
«КИЇВОБЛГАЗ» заяву від 09.07.2020 б/н про
відновлення газопостачання.
Газопостачання
ПрАТ
з
іноземними
інвестиціями «Слобожанська Будівельна Кераміка»
було відновлене 16.07.2020 (порушення - 1 день).
Перевіркою
встановлено,
що
ТОВ
«Медвинське хлібоприймальне підприємство»
надало до АТ «КИЇВОБЛГАЗ» заяву від 23.06.2020
б/н про відновлення газопостачання (вх.
1

провадженні
ліцензованої
діяльності АТ «КИЇВОБЛГАЗ» 24.06.2020 № 19/20) .
дотримуватися
чинного
Кодексу
Газопостачання
ТОВ
«Медвинське
газорозподільних
систем,
а
також хлібоприймальне підприємство» було відновлене
виконувати
умови
укладених
із 14.07.2020 (порушення - 15 днів).
споживачами
договорів
розподілу
природного газу відповідно до Типового
договору розподілу природного газу,
затвердженого НКРЕКП, а саме:
пункту 6 глави 7 розділу VI Кодексу в
частині відновлення Оператором ГРМ
газопостачання (розподілу природного
газу) протягом п’яти календарних днів у
сільській
місцевості
за
письмовим
зверненням споживача про відновлення
газопостачання (розподілу природного
газу) та після усунення порушень (за їх
наявності) і відшкодування Оператору
ГРМ витрат на припинення та відновлення
газопостачання (розподілу природного
газу);
пункту 9.2 Типового договору розподілу
природного
газу,
затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2498, щодо відновлення
газопостачання Оператором ГРМ протягом
двох робочих днів у містах та п'яти
календарних днів у сільській місцевості за
письмовим зверненням Споживача про
відновлення газопостачання та після
усунення порушень (за їх наявності) і
відшкодування витрат на припинення та
відновлення газопостачання.

З огляду на зазначене, Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
пропонує прийняти постанову, якою:
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», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» накласти штраф на
АТ «КИЇВОБЛГАЗ» у розмірі 51 000 грн за порушення Ліцензійних умов з розподілу.

Голова Комісії з перевірки

Ю. Покальчук

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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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 накладення штрафу на АТ
«КИЇВОБЛГАЗ»
за
порушення
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
природного газу
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 вересня
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
08 вересня 2020 року № 340, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 12
серпня 2020 року № 1558 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ
«КИЇВОБЛГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки
від 19 серпня 2020 року № 390, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
«КИЇВОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 20578072) порушило Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу,
затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі –
Ліцензійні умови), а саме:
пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо здійснення господарської
діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України
«Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем,
інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та
нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу;
підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку
ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися чинного
Кодексу газорозподільних систем, а також виконувати умови укладених із
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споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до Типового
договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП, а саме:
пункту 6 глави 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року (далі – Кодекс),
в частині відновлення Оператором ГРМ газопостачання (розподілу
природного газу) протягом п’яти календарних днів у сільській місцевості за
письмовим зверненням споживача про відновлення газопостачання (розподілу
природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування
Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання
(розподілу природного газу),
пункту 9.2 Типового договору розподілу природного газу,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі –
Типовий договір), у частині відновлення газопостачання Оператором ГРМ
протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській
місцевості за письмовим зверненням Споживача про відновлення
газопостачання та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування
витрат на припинення та відновлення газопостачання.
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», статті 59 Закону
України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Накласти штраф у розмірі 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень на
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення Ліцензійних умов, а саме:
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо здійснення господарської
діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України
«Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем,
інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та
нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу;
підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку
ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися чинного
Кодексу газорозподільних систем, а також виконувати умови укладених із
споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до Типового
договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП, а саме:
пункт 6 глави 7 розділу VI Кодексу в частині відновлення Оператором
ГРМ газопостачання (розподілу природного газу) протягом п’яти календарних
днів у сільській місцевості за письмовим зверненням споживача про
відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення
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порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на
припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу),
пункт 9.2 Типового договору в частині відновлення газопостачання
Оператором ГРМ протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних
днів у сільській місцевості за письмовим зверненням Споживача про
відновлення газопостачання та після усунення порушень (за їх наявності) і
відшкодування витрат на припинення та відновлення газопостачання.
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»).

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________2020 року

___________________
(підпис)

