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Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про проведення позапланової
перевірки ТОВ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ»
Відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» підставою для проведення
позапланової перевірки є, зокрема обґрунтоване звернення фізичної або
юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних
умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні)
законні права чи інтереси, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог
ліцензійних умов у відповідній частині.
До НКРЕКП надійшло депутатське звернення народного депутата України
Одарченка Ю. В. від 14.09.2018 № 239-18 (вхідний НКРЕКП від 19.09.2018
№ 378/4-18), щодо можливих порушень ТОВ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ» пункту 2.1
та підпункту 8 пункту 2.2 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 дотримання вимог Правил постачання природного газу,
інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють
ринок природного газу, та у частині, забезпечення якості комерційних послуг,
які надаються споживачам, що передбачає, зокрема, роз’яснення значення
актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і
споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем,
докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом
досудового врегулювання.
Керуючись частиною десятою статті 19 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності», НКРЕКП листом від 28.09.2018
№ 8849/14.1.2/7-18 звернулась до Експертно-апеляційної ради з питань
ліцензування Державної регуляторної служби України щодо надання дозволу на
проведення позапланової перевірки ТОВ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ».
Листом від 09.11.2018 № 10960/1/20-18 Державна регуляторна служба
України погодила проведення позапланової перевірки додержання
ТОВ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ» вимог Ліцензійних умов з постачання.
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової перевірки
ТОВ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ», на підставі якої провести позапланову перевірку
дотримання ТОВ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ» пункту 2.1 та підпункту 8 пункту 2.2
глави 2 Ліцензійних умов з постачання у частині питань, необхідність перевірки
яких стала підставою для здійснення цього заходу.
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Про проведення позапланової
перевірки ТОВ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ»
Відповідно до статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на
підставі депутатського звернення народного депутата України Одарченка Ю. В.
від 14 вересня 2018 року № 239-18, ураховуючи лист Державної регуляторної
служби України від 09 листопада 2018 року № 10960/1/20-18, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Здійснити позапланову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ» 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.
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