Сектор НКРЕКП
у Волинській області
«18» липня 2019 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ВОЛИНЬГАЗ» за порушення ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу природного газу»
Сектор НКРЕКП у Волинській області (далі - Сектор), відповідно до законів України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та на підставі Плану здійснення заходів
державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.11.2018 № 1584, у
строк з 08 липня 2019 року по 19 липня 2019 року мав здійснити планову перевірку щодо
дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови з розподілу)
(відповідно до ліцензій на розподіл природного газу, які видані згідно з постановою НКРЕКП від
23 квітня 2015 року № 1298 і переоформленої згідно з рішенням НКРЕКП від 01 вересня 2015 року
№ 2248 та згідно з постановою НКРЕКП від 19 червня 2017 року № 813 (зі змінами внесеними
постановою НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 914)) ліцензіата - АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» (далі –
АТ «ВОЛИНЬГАЗ», Товариство, ліцензіат) (місцезнаходження: 43025, м. Луцьк, вул. Івана
Франка, 12, код згідно з ЄДРПОУ - 03339459) за період діяльності з 01 січня 2017 року по
31 грудня 2018 року.
Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки, а саме 08 липня 2019 року,
прибула за місцезнаходженням ліцензіата (м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12), та пред’явила Голові
Правління АТ «ВОЛИНЬГАЗ» Короті М. І. оригінал Посвідчення на проведення планової
перевірки від 19 червня 2019 року № 242 та надала його завірену копію.
Голова Правління Коротя М. І. повідомив голову та членів комісії з проведення перевірки
про недопуск до здійснення планової перевірки АТ «ВОЛИНЬГАЗ», про що комісії з перевірки
було надано листа від 05.07.2019 № 430007-Лв-2916-0719, в якому зазначено підстави відмови у
допуску до перевірки, а саме: відповідно до Закону України «Про засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено право суб’єкта господарювання не
допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного
контролю, якщо цим органом не була затверджена та оприлюднена на власному веб-сайті
уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.
Причини відмови комісія з перевірки вважає необгрунтованими з наступних підстав.
Частиною другою статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» закріплено, що уніфіковані форми актів з переліком
питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його
офіційному веб-сайті.
Крім цього, пунктом 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» (яким стаття 5 доповнена вказаною нормою щодо уніфікованих актів)
зобов’язано Кабінет Міністрів України, зокрема, забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
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Так, на виконання законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської
діяльності» 14.06.2018 на відкритому засіданні НКРЕКП було прийнято постанову № 428 «Про
затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних
умов» (далі – Порядок контролю).
Пунктом 5.1. Порядку контролю визначено, що за результатами проведених планових та
позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 18 до цього
Порядку.
Враховуючи вищезазначене, згідно із положеннями пункту 5.2 глави 5 Порядку № 428,
комісією з проведення перевірки складено Акт за результатами проведення планового заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу від 08.07.2019 № 235, в якому зафіксовано факт відмови ліцензіата у
проведенні планової перевірки (Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП) в
двох примірниках, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
№
Виявлене порушення
п/п

1

пункту 2.1 глави 2
Ліцензійних умов з
розподілу

Суть порушення
В частині 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, а саме положень статті 11 Закону
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» в частині обов’язку суб’єкта
господарювання допускати посадових осіб органу державного
нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду
(контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення
державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом

З огляду на зазначене, Сектор НКРЕКП у Волинській області пропонує:
відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17 та статті 22 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», накласти штраф у розмірі 850 тис. грн_ на
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ВОЛИНЬГАЗ» (код згідно з ЄДРПОУ - 03339459) за вищевказане порушення
Ліцензійних умов з розподілу.

Голова комісії з проведення
перевірки
ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

А. Козачук

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 «ВОЛИНЬГАЗ» 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 18 липня 2019 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за
результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу, від 08 липня 2019 року № 235, проведеного згідно з
Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання,
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на
2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року
№ 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 917 «Про
проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІI кварталі
2019 року» та посвідчення про проведення планової перевірки від 19 червня
2019 року № 242, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03339459)
порушило пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП
від 16 лютого 2017 року № 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, інших нормативно-правових актів, державних
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будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового
комплексу, а саме положень статті 11 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині
обов’язку суб’єкта господарювання допускати посадових осіб органу
державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду
(контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду
(контролю), передбаченого цим Законом.
Відповідно до статей 17, 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:
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 у
розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
«ВОЛИНЬГАЗ» за порушення 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, а саме положень статті 11 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині
обов’язку суб’єкта господарювання допускати посадових осіб органу
державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду
(контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду
(контролю), передбаченого цим Законом.
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

О. Кривенко

М.П.
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________2019 року

___________________
(підпис)

