Департамент ліцензійного контролю
«___» __________________ 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєктів постанов НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки АТ «Оператор газорозподільної системи «ЛУБНИГАЗ» та «Про
проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) підставою для проведення
позапланової виїзної перевірки є, зокрема обґрунтоване звернення фізичної або
юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
До НКРЕКП надійшли звернення:
1. Фізичної особи Пожара В. Д. від 24.11.2020 та від 30.12.2020 (отримано
НКРЕКП від Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України).
У зазначених зверненнях зазначено, що АТ «Оператор газорозподільної системи
Лубнигаз» припинено розподіл природного газу споживачу Пожару В. Д., відмовлено
у прийнятті заяви про підключення (відновлення) газопостачання (розподілу
природного газу). В подальшому після відправлення 21.12.2020 заяви поштою та
отримання її АТ «Оператор газорозподільної системи «Лубнигаз» 24.12.2020, станом на
30.12.2020 не відновлено розподіл природного газу споживачу Пожару В. Д.
З огляду на зазначене, вбачається недотримання АТ «Оператор
газорозподільної системи «ЛУБНИГАЗ» вимог законодавства та 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, затвердженого постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), інших нормативно-правових актів, державних
будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу,
зокрема положень глави 7 розділу VІ Кодексу ГРМ у частині дотримання порядку
обмеження та припинення розподілу природного газу, відновлення газопостачання
(розподілу природного газу) споживачу Пожару В. Д.
2. ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» від 05.01.2021 № 119/133038 та фізичної особи Назаренка С. В. від 28.12.2020
Відповідно до інформації, зазначеної у вказаних зверненнях, вбачається:
недотримання АТ «Оператор газорозподільної системи «ЛУБНИГАЗ» вимог
законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови з розподілу) щодо здійснення господарської
діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про
ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, затвердженого

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), інших нормативноправових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері
нафтогазового комплексу, зокрема положень глави 7 розділу VІ Кодексу ГРМ у частині
дотримання порядку обмеження та припинення розподілу природного газу споживачу
Назаренку С. В.
недотримання ТОВ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ» вимог законодавства та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови з
постачання), зокрема пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з постачання, 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:
пункту 1 глави 5 розділу ІV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС), у частині
постачання природного газу споживачу на підставі договору постачання природного
газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до Правил
постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2496 (далі – Правила постачання природного газу), та за умови включення
споживача до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі у
відповідному розрахунковому періоді. Постачальник, крім постачальника «останньої
надії», не має права реєструвати споживача у власному Реєстрі споживачів
постачальника в розрахунковому періоді, не погодженому зі споживачем;
пункту 1 розділу ІІІ Правил постачання природного газу у частині постачання
природного газу побутовому споживачу за наявності у побутового споживача
укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим
споживачам та дотримання його умов, включення споживача до Реєстру споживачів
постачальника у відповідному розрахунковому періоді.
Керуючись пунктом 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП та відповідно
до пункту 4.1 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428
(зі змінами), Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:
1. Постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки
АТ «Оператор газорозподільної системи «ЛУБНИГАЗ», на підставі якої провести
позапланову виїзну перевірку дотримання АТ «ЛУБНИГАЗ» вимог законодавства та
Ліцензійних умов з розподілу, у частині питань, необхідність перевірки яких стала
підставою для здійснення цього заходу.
2. Постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ», на підставі якої провести позапланову виїзну
перевірку дотримання ТОВ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ» вимог законодавства та
Ліцензійних умов з постачання, у частині питань, необхідність перевірки яких стала
підставою для здійснення цього заходу.
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 проведення позапланової виїзної
перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» та на підставі звернень Пожара В. Д. від 24 листопада
2020 року та від 30 грудня 2020 року, Назаренка С. В. від 28 грудня 2020 року та
ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» від 05
січня 2021 року № 119/13-3038, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Провести позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ»
(код ЄДРПОУ 05524713) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою
НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, у частині питань, необхідність
перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А

___________________

Київ

№ _______________

Про проведення позапланової виїзної
перевірки ТОВ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» та на підставі звернень Назаренка С. В. від 28 грудня
2020 року та ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ» від 05 січня 2021 року № 119/13-3038, Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Провести позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ» (код
ЄДРПОУ 43173310) 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 цього заходу.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Департамент ліцензійного контролю
«___» _______________ 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки АТ «ЛЬВІВГАЗ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
(далі – Закон про НКРЕКП) підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є,
зокрема обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом
господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її
законних прав.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
До НКРЕКП надійшли звернення гр. Пристаюка Б. О. від 11.12.2020 і
гр. Войціховської Н. І. від 10.12.2020 щодо дотримання АТ «ЛЬВІВГАЗ»: вимог
законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017
№ 201 (далі – Ліцензійні умови) щодо здійснення господарської діяльності з розподілу
природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу»,
чинних Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), інших нормативно-правових актів, державних
будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема:
положення глави 6 розділу X Кодексу ГРМ, положення глави 9 розділу X Кодексу ГРМ,
положення глави 10 розділу X Кодексу ГРМ, положення глави 5 розділу XI Кодексу ГРМ.
Керуючись пунктом 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП та відповідно
до пункту 4.1 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428
(зі змінами), Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:
постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки
АТ «ЛЬВІВГАЗ», на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку дотримання
АТ «ЛЬВІВГАЗ» вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого
2017 року № 201, у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу.

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 проведення позапланової виїзної
перевірки АТ «ЛЬВІВГАЗ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» та на підставі звернень гр. Войціховської Н. І. від
10 грудня 2020 року і гр. Пристаюка Б. О. від 11 грудня 2020 року , Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Провести позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»
(код ЄДРПОУ 03349039) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою
НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, у частині питань, необхідність
перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Департамент ліцензійного контролю
«___» _______________ 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ТОВ «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) підставою для проведення
позапланової виїзної перевірки є, зокрема обґрунтоване звернення фізичної або
юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
До НКРЕКП надійшло звернення гр. Ящука В.С. від 21.12.2020 (вх НКРЕКП від
22.12.2020 № ЗВГ-14446/20) (ЕІС-код – 56ХМ15А34469115Р) щодо дотримання
ТОВ «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови з
постачання) у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного
газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативноправових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а
саме:
пункту 1 глави 5 розділу ІV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2493 (далі – Кодекс ГТС), у частині постачання
природного газу споживачу на підставі договору постачання природного газу між
постачальником та споживачем, який укладається відповідно до Правил постачання
природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496
(далі – Правила постачання природного газу), та за умови включення споживача до
Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі у відповідному
розрахунковому періоді. Постачальник, крім постачальника «останньої надії», не має
права реєструвати споживача у власному Реєстрі споживачів постачальника в
розрахунковому періоді, не погодженому зі споживачем;
пункту 1 розділу ІІІ Правил постачання природного газ, затверджених
постановою НКРЕКП від 30.09.2015№ 2496 у частині постачання природного газу
побутовому споживачу за наявності у побутового споживача укладеного з
постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та
дотримання його умов, включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у
відповідному розрахунковому періоді.
Керуючись пунктом 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП та відповідно
до пункту 4.1 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (зі
змінами), Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ», на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку
дотримання ТОВ «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» 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 цього заходу.

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 проведення позапланової виїзної
перевірки ТОВ «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» та на підставі звернення гр. Ящука В. С. від 21 грудня
2020 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Провести позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ
42580318) 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 цього заходу.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

