Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Департамент ліцензійного контролю
«___» _______________ 2021 року

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії, виданої
ТОВ «СП ГАЗ» та внесення змін до постанови НКРЕКП від 15 лютого 2018 року № 172»
Відділом НКРЕКП у Одеській області відповідно до Плану здійснення заходів державного
контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, затвердженого постановою НКРЕКП віл 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанови
НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі
2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року
№ 1815» та посвідчення на проведення планової перевірки від 26 січня 2021 року № 72 мала здійснити
у строк з 17.02.2021 до 23.02.2021 планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ГАЗ» (далі – ТОВ «СП ГАЗ», Ліцензіат, Товариство) вимог
законодавства, що регулює ринок природного газу та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
16 лютого 2017
року № 201 (далі – Ліцензійні умови), за результатами якої було складено Акт про відмову ліцензіата у
проведенні планової перевірки від 17.02.2021 № 90 (далі – Акт перевірки), який розміщено на
офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет та надісланий ТОВ «СП ГАЗ» 17.02.2021
рекомендованим листом 6504903649259 з повідомленням про вручення поштового відправлення.
При цьому, зазначеним Актом перевірки зафіксовано, що ТОВ «СП ГАЗ» не дотримано вимог
Ліцензійних умов та законодавства, а саме:
№
з/п

Не дотримано
підпункту
10
пункту
глави 2 Ліцензійних умов

Суть
2.2

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за
дотриманням ліцензіатами, що провадять
діяльність у сферах енергетики та
1 комунальних послуг, законодавства у
відповідних сферах та ліцензійних умов,
затвердженого постановою НКРЕКП
від 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок)

у частині забезпечення присутності керівника
ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої
особи під час проведення НКРЕКП в установленому
законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом
вимог цих Ліцензійних умов;
у частині обов’язку уповноваженої особи
ліцензіата, зокрема, допускати членів комісії з
перевірки до здійснення перевірки за умови
дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати
умови для проведення перевірки.
(стор. Акта 4)

Комісія з проведення перевірки, прибула за зазначеною у заяві про отримання ліцензії з постачання
природного газу адресою, а саме: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1, корпус 20, офіс 414.
Комісією з проведення перевірки встановлено, що за даною адресою знаходиться нежитлова
будівля ‒ бізнес-центр «Шевченківський» (далі – БЦ «Шевченківський»), на 4 поверсі якого
знаходяться офісні приміщення, в тому числі офіс № 414. Інформаційного стенду з переліком номерів
офісів або з переліком підприємств які знаходяться в БЦ «Шевченківський» не має.
Керівник підприємства, яке знаходиться за зазначеною адресою, повідомив, що за адресою: м.
Одеса, вул. Маразліївська, 1, корпус 20, офіс 414 знаходиться ТОВ «СПГАЗ» (код ЄДРПОУ 42617976),
яке не має ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, та є
іншим суб’єктом господарювання, ніж те що вказано у Посвідченні на проведення перевірки № 72 від
26.01.2021.
З боку директора ТОВ «СПГАЗ» (код ЄДРПОУ 42617976), у підтвердження інформації наданої
усно Комісії з проведення перевірки, було надано для ознайомлення договори – договір оренди від
27.09.2019 (б/н) та договір про надання послуг № П-33/2020 від 01.12.2020 з оренди нежитлового

приміщення № 414, площею 72,00 м2 на 4 поверсі нежитлових будівель бізнес-центру
«Шевченківський» за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1, корпус 20, офіс 414. Надання копії
зазначених документів та проведення відеофіксації дій Комісії з проведення перевірки, директором
ТОВ «СПГАЗ» (код ЄДРПОУ 42617976) було відмовлено.
Враховуючи вищевикладене, а саме відсутність ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518) та
уповноваженої особи Ліцензіата протягом першого дня перевірки за адресою місцезнаходження юридичної
особи, яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 11 лютого 2021 року, розміщеному на
офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua, свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.
Відповідно до абзацу дев’ятого пункту 7.2 глави 7 Порядку контролю, відмовою ліцензіата у
проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за
відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо
предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження
діяльності, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає
ліцензуванню, або відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата
протягом першого дня перевірки). Відмова ліцензіата у проведенні перевірки за відсутності
передбачених для цього законодавством і цим Порядком підстав є порушенням законодавства та
відповідних ліцензійних умов та є підставою для застосування санкцій, зокрема санкції у вигляді
анулювання ліцензії.
Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.2 глави 7 Порядку контролю,
комісією з перевірки в приміщенні Відділу НКРЕКП у Одеській області, розміщеному за адресою:
65049, м. Одеса, вул. Івана Франка, 55, складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні планової
перевірки щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з
постачання природного газу, в якому зафіксовано факт відмови ліцензіата у проведенні планової
перевірки в двох примірниках. Один примірник акта 17.02.2021 було направлено ТОВ «СП ГАЗ» за
адресою, зазначеною у ліцензійному реєстрі, а саме: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1, корпус 20, оф. 414.
Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
відповідно до статей 17 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» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів
господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548:
1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ГАЗ» (код
ЄДРПОУ 40703518) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання
природного газу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 лютого 2018 року № 172.
2. Унести до постанови НКРЕКП від 15 лютого 2018 року № 172 «Про видачу ліцензій з
постачання природного газу ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ» та ТОВ «СП ГАЗ» такі зміни:
назву викласти в такій редакції: «Про видачу ліцензії з постачання природного газу ТОВ
«СТИРОЛОПТФАРМТОРГ»;
абзац третій постановляючої частини виключити.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім.

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 анулювання ліцензії, виданої ТОВ
«СП ГАЗ» та внесення змін до постанови
НКРЕКП від 15 лютого 2018 року № 172
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 10 березня 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову
ліцензіата у проведенні планової перевірки від 17 лютого 2021 року № 90, що
мала бути проведена відповідно до постанови НКРЕКП від 16 жовтня 2020 року
№ 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі
2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від
30 вересня 2020 року № 1815», посвідчення на перевірку від 26 січня 2021 року
№ 72,
установлено,
що
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518) недотримано
вимоги Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року
№ 201 (далі – Ліцензійні умови з постачання) та законодавства, а саме:
підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині
забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої
уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом
порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;
пункту 9.2 глави 9 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 червня 2018 року № 428 (зі змінами), у частині обов’язку уповноваженої
особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за
умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення
перевірки.

Відповідно до статей 17 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» та підпункту 8
пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності,
державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518) ліцензію на право провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, видану відповідно до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 15 лютого 2018 року № 172.
2. Унести до постанови НКРЕКП від 15 лютого 2018 року № 172 «Про
видачу ліцензій з постачання природного газу ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ»,
та ТОВ «СП ГАЗ» такі зміни:
назву викласти в такій редакції: «Про видачу ліцензії з постачання
природного газу ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ»;
абзац третій постановляючої частини виключити.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

