Департамент ліцензійного контролю
«_ » __________ 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту рішення НКРЕКП
«Про застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»
порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу»
Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області відповідно до Плану здійснення заходів державного
контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.11.2020 № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від
09.06.2021 № 936 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2021 року» і від 11.08.2021 № 1310
«Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» та
посвідчення на проведення планової перевірки від 16.08.2021 № 479, проведено планову перевірку щодо
дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»
(код ЄДРПОУ 42035266) (далі – «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ», Товариство, Ліцензіат) вимог
законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності
з 08 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої складено Акт від 25 серпня 2021 року
№ 425 (далі – Акт перевірки), який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП. Актом перевірки
зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов:
№
Виявлене порушення
Суть порушення
з/п
підпункту 6 пункту 2.2 глави 2
Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що
Ліцензійних умов у частині перевірявся, зміни даних, які надавались до заяви на
повідомлення НКРЕКП про всі отримання ліцензії, а саме про зміну місцезнаходження
зміни даних, зазначених у Центрів
обслуговування
клієнтів
ТОВ
1
документах, що мають додаватися «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» подавались до НКРЕКП
до заяви про отримання ліцензії. з порушенням терміну від 4 днів до 97 днів.
протягом одного місяця
(стор. 6-8 Акта перевірки)
підпункту 18 пункту 2.2 глави 2
Звітність за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг
Ліцензійних умов у частині (квартальна) за IV квартал 2020 року була подана до
складання звітності, затвердженої НКРЕКП з порушенням терміну на 1 день.
2
НКРЕКП щодо провадження
(стор. 9 Акта перевірки)
господарської
діяльності
з
постачання природного газу та
подання її до НКРЕКП
у
встановленому порядку

3

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних
умов
щодо
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 глави 4 Стандартів та
вимог в частині направлення
інформації, визначеної у пунктах

Протягом періоду, що перевірявся Ліцензіатом не
надано до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Хмельницькій
області інформацію за формою, наведеною у додатках 10, 11,
12, 14 до Стандартів та вимог за 4 квартал 2019 року, I-IV
квартали 2020 року, та інформацію за формою, наведеною
у додатку 16 до Стандартів та вимог за 2019 рік.
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» листом від
11.08.2021
№ 0303-703
направило
вищезазначену
інформацію до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у
Хмельницькій області.
Інформація за формою, наведеною у додатку 16 до
Стандартів та вимог за 2020 рік надана до НКРЕКП та
Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області з порушенням

4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави,
постачальником до НКРЕКП
поштою на паперових носіях та в
електронному вигляді, а також до
її територіальних органів за
місцезнаходженням
постачальника не пізніше ніж через 50 днів
після звітного періоду

терміну подання на 49 днів (19.05.2021).
(стор. 35 Акта перевірки)

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ТОВ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та
Ліцензійних умов з постачання.

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
застереження
щодо
недопущення
надалі
ТОВ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»
порушень вимог законодавства та
Ліцензійних умов провадження
господарської
діяльності
з
постачання природного газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 вересня
2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта,
складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання
суб’єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від
25 серпня 2021 року № 425, відповідно до Плану здійснення заходів
державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого
постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі
постанови НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 936 «Про проведення планових
перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, у ІІI кварталі 2021 року», постанови
НКРЕКП від 11 серпня 2021 року № 1310 «Про збільшення строку проведення
планової перевірки ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» та посвідчення на
проведення планової перевірки від 16 серпня 2021 року № 479, установлено,
що
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42035266) порушило вимоги
законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з

2

постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП
від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:
пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 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 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою
НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (зі змінами) у частині направлення
інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6, 4.8 цієї глави, постачальником до
НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до
її територіального органу за місцезнаходженням постачальника;
підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення
НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися
до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання;
підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання
звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності
з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому
порядку.
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:
Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» щодо недопущення надалі порушень вимог
законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

