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Обґрунтування до проекту постанови НКРЕКП
«Застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ІНКОРГАЗ» порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області проведено планову перевірку за період з
26.04.2017 по 31.12.2017 та складено акт від 23.08.2018 № 290 щодо дотримання ТОВ «ІНКОРГАЗ» (далі
– Товариство) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу
(далі – Ліцензійні умови), який розміщено на сайті НКРЕКП, та встановлено наступні порушення
Ліцензійних умов:

Виявлене порушення

Суть порушення

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у
Товариство не дотримувалось вимог пункту 4.9
частині здійснення господарської діяльності Мінімальних стандартів та вимог
до якості
з
постачання
природного
газу
з обслуговування споживачів та постачання природного
дотриманням вимог Правил постачання газу,
затверджених
постановою
НКРЕКП
від
природного газу, інших нормативно- 21.09.2017 № 1156, (далі - Мінімальні стандарти та
правових актів та нормативних документів, вимоги) щодо надання до НКРЕКП інформації стосовно
які регулюють ринок природного газу
дотримання Мінімальних стандартів і вимог.
Згідно з вимогами Мінімальних стандартів та вимог ТОВ «ІНКОРГАЗ» повинно було надати до
НКРЕКП інформацію згідно з Додатками 10 – 14 до 19.02.2018 (включно) та Додаток 16 до 01.03.2018
до Мінімальних стандартів та вимог за ІV квартал 2017 року. Зазначена інформація згідно з додатками
була подана Товариством до НКРЕКП з порушенням терміну надання, а саме:
до НКРЕКП Додатки 10 – 14 надано 30 травня 2018 року (порушення – 100 днів),
Додаток 16 надано 30 травня 2018 року (порушення – 90 днів).
до управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
Додатки 10 – 14 надано 29 травня 2017 року (порушення – 99 днів),
Додаток 16 надано 29 травня 2017 року (порушення – 89 днів).
Товариство не дотримувалось вимог постанови
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов у частині складання НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження
звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу
провадження господарської діяльності з на ринку природного газу та інструкцій щодо їх
постачання природного газу та подання її до заповнення» (зі змінами) в частині складання та подання
НКРЕКП у встановленому порядку (не звітності до НКРЕКП у встановлені терміни.
пізніше 20 числа місяця, наступного за
звітним періодом)
Товариство подало до НКРЕКП звітність за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)
«Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі - форма № 5) за ІІ-ІV квартали 2017 року з
порушенням терміну подання, а саме:
за ІІ квартал 2017 року – 21 липня 2017 року (порушення – 1 день),
за ІІІ квартал 2017 року – 30 жовтня 2017 року (порушення 10 днів),
за ІV квартал 2017 року – 26 січня 2018 року (порушення 4 дні).

Обсяги закупівлі природного газу, зазначені у формі № 5 за ІІ-ІV квартали 2017 року, не
співпадають з обсягами, зазначеними у договорах купівлі-продажу природного газу, укладеними з
оптовими продавцями природного газу України та за кордоном (імпорт газу), а саме:
обсяги у договорах (тис. куб.м)
обсяги у звітності (тис. куб.м)
різниця (тис. куб.м)
II квартал 2017 року – 21 826,024
– 20 597,171
– 1 228,853
III квартал 2017 року – 56 013,450
– 46 013,450
– 10 000,0
IV квартал 2017 року – 56 849,505
– 56 349,505
– 500,0
Під час проведення перевірки ТОВ «ІНКОРГАЗ» листом від 23 серпня 2018 року
№ 18/08/2487 надано до НКРЕКП скориговані звіти за формою № 5 за ІІ-IV квартали 2017 року.
Під час аналізу оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними
покупцями» встановлено, що станом на 31 грудня 2017 року склалась заборгованість споживачів
природного газу перед Товариством у сумі 6 240,018 тис. грн.
При цьому, у формі № 5 за IV квартал 2017 року зазначено, що рівень оплати споживачів за
спожитий природний газ становить 100% та заборгованість споживачів складає «0» тис грн.
Товариство під час проведення перевірки листом від 23 серпня 2018 року № 18/08/2486/1 надало
пояснення щодо принципу нарахування заборгованості споживачам за спожитий природний газ,
відповідно до яких, договори, які укладаються Товариством на постачання природного газу
непобутовим споживачам, можуть передбачати наступні умови оплати: 1) Попередня оплата; 2)
Оплата частинами протягом місяця споживання; 3) Оплата в наступному місяці, що йде за місяцем
споживання; та/або 4) Комбінація всіх попередніх умов оплати.
Згідно з підписаними угодами обов`язок споживача по оплаті за спожитий газ виникає не з дати
підписання актів приймання-передачі природного газу, а з дати, вказаної у відповідному договорі чи
угоді. І ця дата оплати може бути пізніше, ніж дата підписання акту.
Під час перевірки ТОВ «ІНКОРГАЗ» листом від 23 серпня 2018 року № 18/08/2487 надано до
НКРЕКП скориговані звіти за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за ІІ-IV квартали
2017 року.
Комісією з перевірки надано роз’яснення щодо складання та своєчасного подання до НКРЕКП
форми № 5 і рекомендовано не допускати в подальшому даного порушення.
Товариство не дотримувалось вимог постанови
НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб'єктами
господарювання у сферах енергетики та комунальних
послуг фінансової звітності до НКРЕКП» у частині
подання фінансової звітності до НКРЕКП та до
територіального органу НКРЕКП у відповідному
регіоні.
Річна фінансова звітність за 2017 рік була подана з порушенням терміну подання, а саме:
до НКРЕКП
за ІІ квартал 2017 року – 07 серпня 2018 року (порушення – 378 днів),
за ІІІ квартал 2017 року – 07 серпня 2018 року (порушення 286 днів),
за 2017 рік – 14 червня 2018 року (порушення 106 днів).
до управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
за ІІ квартал 2017 року – 07 серпня 2018 року (порушення – 378 днів),
за ІІІ квартал 2017 року – 07 серпня 2018 року (порушення 286 днів),
за 2017 рік – 14 червня 2018 року (порушення 107 днів).
Комісією з перевірки надано рекомендації Товариству щодо недопущення надалі зазначеного
порушення.
підпункту 19 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов у частині подання до
НКРЕКП річної фінансової звітності у
встановленому законодавством порядку (до
28 лютого наступного за звітним року)

Довідково
Розмір внеску на регулювання становив 170,96 тис. грн та був сплачений Товариством у повному
обсязі 29 січня 2018 року, що підтверджується даними виписок Державної казначейської служби
України.
При цьому, відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження
Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання» звіт за І квартал 2018 року за
формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» Товариством подано до
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області своєчасно 30 січня 2018 року.

підпункту 2 пункту 2.6 глави 2
Ліцензійних умов в частині зобов’язання
ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті
ціни на природний газ, спосіб та умови
оплати за використаний природний газ, іншу
інформацію, що вимагається чинними
нормативно-правовими актами

Перевіркою встановлена відсутність на веб-сайті
Товариства чітко визначеного значення ціни на
природний газ, що пропонується безпосередньо для
споживачів різних категорій.
Вкладка «Ціна» розділу «Споживачам» головного
меню веб-сайту ТОВ «ІНКОРГАЗ» містить загальну
інформацію щодо ціни на природний газ, зокрема
зазначено, що ціна природного газу залежить від умов
(строків) оплати та обсягів газу та узгоджується з
кожним Споживачем в індивідуальному порядку, яка
фіксується шляхом підписання додаткових угод до
договору на постачання природного газу.

З огляду на зазначене та відповідно до законів України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок
природного газу», Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою
застерегти ТОВ «ІНКОРГАЗ» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання природного газу.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Куцик Г.Г.
61-69

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

Київ

№ _______________

Застереження
щодо
недопущення
надалі ТОВ «ІНКОРГАЗ» порушень
Ліцензійних
умов
провадження
господарської діяльності з постачання
природного газу
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 04 вересня 2018 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової
перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання природного газу від 23 серпня 2018 року № 290, проведеної згідно
з Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання,
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018
рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1425 (із
змінами), на підставі постанови НКРЕКП від 19 червня 2018 року № 463 «Про
проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІI кварталі
2018 року» та посвідчення про проведення перевірки від 16 липня 2018 року
№
137,
установлено,
що
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОРГАЗ» (01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця,
буд. 36-Б, літера А 2, код ЄДРПОУ 37044944, директор Дєлов І. В., ліцензія на
право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на
території України, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 25 квітня 2017
року № 549) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого
2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:
пункт 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
4.9 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та
постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня

2

2017 року № 1156, у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1,
4.6 та 4.8 цієї глави, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою
на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних
органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;
підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання щодо
складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської
діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у
встановленому порядку;
підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання щодо
подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому
законодавством порядку;
підпункт 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов з постачання у частині
зобов’язання ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті ціни на природний
газ, спосіб та умови оплати за використаний природний газ, іншу інформацію,
що вимагається чинними нормативно-правовими актами.
Відповідно до статей 19 і 22 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:
Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНКОРГАЗ» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з
постачання.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

