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Обґрунтування до проекту рішення НКРЕКП
«Застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти,
нафтопродуктів магістральним трубопроводом та здійснення заходів державного
регулювання»
Сектором НКРЕКП у Рівненській області проведено планову перевірку щодо
дотримання ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» (далі – Товариство, ліцензіат) Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральним
трубопроводом затверджені постановою НКРЕ від 30.09.2005 № 858 (далі – Ліцензійні умови
№ 858), за період діяльності з 01.01.2014 по 21.04.2017 та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом затверджені постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 202 (далі – Ліцензійні
умови № 202), за період діяльності з 17.06.2017 по 31.12.2017 та складено акт від 14.11.2018
№ 368 за результатами здійснення планового заходу державного нагляду (контролю)
(розміщено
на
сайті
НКРЕКП
за
посиланням
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/naftogas/2018/Akt-Prykarpatzahidtras14.11.2018_368.pdf, в якому зафіксовано порушення зазначених Ліцензійних умов:
Виявлене порушення
Суть порушення
підпункту 3.1.5 пункту 3.1 розділу ІІІ
Ліцензійних
умов
№ 858
у
частині
повідомлення ліцензіатом НКРЕ про всі зміни
даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та
документах, що додавалися до заяви
порушення підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу
ІІІ Ліцензійних умов № 858 у частині надання
звітності у встановленому НКРЕ порядку,
та пункту 9 глави 2 Ліцензійних умов № 202
у частині подання до НКРЕКП затвердженої
звітності за ліцензованим видом діяльності у
встановленому НКРЕКП порядку.

ТОВ
«ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС»
не повідомило НКРЕКП про зміни реквізитів
банківських рахунків та зміни, внесені до
установчих документів 06.05.2016 та 27.07.2016.

Товариство не дотримувалось вимог постанови
від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм
звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та
інструкцій щодо їх заповнення» у частині
складання та подання звітності до НКРЕКП у
встановленому порядку (до 25 числа місяця,
наступного після звітного періоду).
Щодо подання форми звітності № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) «Звітні та розрахункові
дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти
магістральними трубопроводами» (далі – форма № 4):
- форма № 4 за І – ІІІ квартали 2016 року не подана до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у
Рівненській області,
- за IV квартал 2014 року, за І – ІІІ квартали 2015 року та за IV квартал 2016 року форма
№ 4 подавалась до НКРЕКП з порушенням терміну від 23 до 296 днів,
- за IV квартал 2014 року, за ІІІ квартал 2015 року та за IV квартал 2016 року порушення терміну
подання форми № 4 до Сектору НКРЕКП від 15 до 51 днів,
- за IІІ квартал 2017 року порушення терміну подання форми № 4 до НКРЕКП на 5 днів,
- за IІ – ІІІ квартали 2017 року порушення терміну подання форми № 4 до Сектору НКРЕКП
на 2 дні.
Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері розглянув та проаналізував матеріали
акта планової перевірки ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» в межах компетенції та зазначив, що

форма № 4 за 9 місяців 2017 року містила нульові значення щодо витрат підприємства з початку
року. При цьому, у формі № 4 за 4 квартал 2017 року подано інформацію, що витрати ліцензіата за
видом діяльності «Транспортування нафтопродуктів» складають з початку року 186 316,8 тис. грн у
тому числі за 4 квартал – 42 173,6 тис. грн.
підпункту 3.4.14 пункту 3.4 розділу ІІІ
Товариство не дотримувалось вимог постанови
НКРЕ
від 20.02.2002 № 159 «Про надання
Ліцензійних умов № 858 у частині дотримання
вимог законодавства України та нормативно- фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» та
технічних документів щодо надійності та постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про
безпеки
транспортування
нафтопродуктів подання суб’єктами господарювання у сферах
енергетики та комунальних послуг фінансової
магістральними трубопроводами та якості
звітності до НКРЕКП», якими встановлено
наданих послуг, а саме постанови НКРЕ від порядок та термін подання фінансової звітності
20.02.2002 № 159
(не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним
та пункту 9 глави 2 Ліцензійних умов № 202 кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого
щодо подання до НКРЕКП річної фінансової наступного за звітним року).
звітності у встановленому НКРЕКП порядку
Щодо подання фінансової звітності:
- за І квартал 2015 року, за І квартал 2016 року звітність не подана;
- за ІV квартал 2014, за ІІ - ІV квартали 2015 року та за ІІ - ІV квартали 2016 року звітність подана
до НКРЕКП з порушенням терміну від 3 до 21 днів;
- за ІІ – ІІІ квартали 2017 року звітність подана до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Рівненській
області з порушенням терміну від 2 до 7 днів.
Відповідно до наданих Товариством пояснень, недотримання термінів подачі НКРЕКП звітності
пов’язане із скрутним матеріальним становищем Товариства та через відсутність коштів,
внаслідок чого поштові відправлення на паперових носіях вчасно не відправлялись.
пункту 4 глави 2 Ліцензійних умов № 202
Товариство не надало у встановлені строки
щодо обов'язків суб'єктів природних монополій, пояснення та документи стосовно дотримання
визначених статтею 10 Закону України «Про вимог пункту 10 глави 2 Ліцензійних умов № 202
природні монополії», зокрема надання органам, щодо використання коштів, отриманих за рахунок
які регулюють їх діяльність, документів та надання послуг з транспортування нафти,
інформації, необхідних для виконання цими нафтопродуктів магістральним трубопроводом за
органами своїх повноважень, в обсягах та у цільовим призначенням та з дотриманням
строки, встановлені відповідними органами.
принципів здійснення закупівель відповідно до
вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
1. 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» застерегти ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» щодо недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів
магістральним трубопроводом.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг»,
у межах
здійснення заходів
державного
регулювання,
зобов’язати
ТОВ
«ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» забезпечити у строк до 15 січня 2019 року:
подання до НКРЕКП фінансової звітності за І квартал 2015 року та за І квартал 2016 року
відповідно до вимог постанови НКРЕ від 20.02.2002 № 159;
подання до НКРЕКП форми № 4 за І – ІІІ квартали 2016 року відповідно до
підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 858.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю
Іващенко Т 68-82

Я. Зеленюк

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)
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№ _______________

Застереження
щодо
недопущення
надалі
ТОВ
«ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС»
порушень
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності
з
транспортування
нафти,
нафтопродуктів
магістральним
трубопроводом та здійснення заходів
державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 грудня 2018 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
транспортування нафтопродуктів магістральним трубопроводом та Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та
нафтопродуктів магістральним трубопроводом, від 14 листопада 2018 року
№ 368, проведеного 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
30 серпня 2018 року № 935 «Про проведення планових перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, у ІІI кварталі 2018 року» та посвідчення про проведення планової
перевірки від 12 жовтня 2018 року № 223, установлено, що ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС»
(код ЄДРПОУ 13990932) порушило Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральним
трубопроводом, затверджені постановою НКРЕ від 30.09.2005 № 858 (далі –
Ліцензійні умови № 858), та Ліцензійних умов провадження господарської

2

діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом затверджені постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 202 (далі –
Ліцензійні умови № 202), а саме:
підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 858 у частині
надання звітності у встановленому НКРЕ порядку;
підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 858 у частині
повідомлення ліцензіатом НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у заяві про
видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви;
підпункт 3.4.14 пункту 3.4 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 858 у частині
дотримання вимог законодавства України та нормативно-технічних документів
щодо надійності та безпеки транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами та якості наданих послуг, а саме постанови НКРЕ від
20.02.2002 № 159;
пункт 9 глави 2 Ліцензійних умов № 202 у частині надання до НКРЕКП
затвердженої звітності та річної фінансової звітності за ліцензованим видом
діяльності у встановленому НКРЕКП порядку;
пункт 4 глави 2 Ліцензійних умов № 202 щодо обов'язків суб'єктів
природних монополій, визначених статтею 10 Закону України «Про природні
монополії», зокрема надання органам, які регулюють їх діяльність, документів
та інформації, необхідних для виконання цими органами своїх повноважень, в
обсягах та у строки, встановлені відповідними органами.
Відповідно до статей 17, 19 та 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:
1.
Застерегти
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» щодо недопущення
надалі порушень Ліцензійних умов.
2.
Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів
державного
регулювання,
зобов’язати
ТОВ
«ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» забезпечити у строк до 15 січня 2019 року:
подання до НКРЕКП фінансової звітності за І квартал 2015 року та за
І квартал 2016 року відповідно до вимог постанови НКРЕ від 20.02.2002 № 159;
подання до НКРЕКП форми № 4 за І – ІІІ квартали 2016 року відповідно
до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 858.
Голова НКРЕКП

О. Кривенко

