Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Департамент ліцензійного контролю
«___» _______________ 2021 року

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії з постачання природного газу, виданої
ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ», та внесення змін до постанови НКРЕКП
від 27 квітня 2017 року № 613»
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області 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 IІІ кварталі 2021 року» та посвідчення на проведення планової перевірки від 09 серпня 2021
року № 460 мала здійснити у строк з 25 серпня 2021 року до 30 серпня 2021 року (включно) планову
перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗ
ПЕТРОЛІУМ» (далі – ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ», Ліцензіат, Товариство) 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 25 серпня 2021 року № 424 (далі – Акт
перевірки), який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет та надісланий
ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ» 25.08.2021 рекомендованим листом 0420527658542 з повідомленням про
вручення поштового відправлення.
При цьому, зазначеним Актом перевірки зафіксовано, що ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ» не
дотримано вимог Ліцензійних умов та законодавства, а саме:
№
Не дотримано
з/п
1 підпункту 10 пункту 2.2
Ліцензійних умов

Суть
глави

2

у частині забезпечення (за відсутності
передбачених законодавством підстав для відмови
у проведенні перевірки) допуску членів комісії з
перевірки до її здійснення та присутності
керівника ліцензіата, його заступника або іншої
уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП
перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих
Ліцензійних умов та нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування ринку природного
газу
(стор. Акта 3)
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.

2 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
(стор. Акта 3)
постановою НКРЕКП від 14 червня 2018
року № 428 (далі – Порядок)
Комісією з проведення перевірки встановлено, що за адресою: 02140, м. Київ, вул. Олександра
Мишуги, 12, офіс 357, знаходиться багатоповерховий житловий будинок. На одному із входів в
будинок знаходиться вивіска, на якій зазначено «О. Мишуги, 12, офіс 357, 2 поверх». На першому
поверсі даного під’їзду знаходиться хол, в якому розміщено поштові скриньки з найменуванням
організацій, серед яких відсутнє найменування ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ» та двері для проходу на 2
поверх, які були зачинені. Поряд з дверима знаходиться електронний пристрій виклику з переліком
організацій, які знаходяться в даному під’їзді, в якому також відсутнє найменування ТОВ «ГАЗ

ПЕТРОЛІУМ». При натисканні комісією з проведення перевірки на кнопку виклику інших організацій
за переліком (фото додається), відповіді не було отримано, а двері не відчинено.
Комісією з проведення перевірки неодноразово протягом робочого дня 25 серпня 2021 року
було здійснено телефонні дзвінки за номерами телефонів, які зазначені у заяві про отримання ліцензії з
постачання природного (вх. НКРЕКП від 14 квітня 2017 року № ЛГ-67/17), але зв'язок з Товариством
відсутній.
Слід відмітити, що відповідно до пункту 10 частини другої статті 59 Закону України «Про
ринок природного газу», правопорушенням на ринку природного газу є, зокрема, невиконання
законних постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб’єктів владних повноважень на
ринку природного газу, а також створення перешкод для виконання службових обов’язків посадовими
особами таких суб’єктів.
Положеннями пункту 1.4 розділу І Порядку контролю визначено, що відмовою ліцензіата у
проведенні перевірки є 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,
відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у справі ліцензіата,
відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та
останнього дня перевірки).
Враховуючи вищевикладене, відсутність ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ» та уповноваженої особи
Ліцензіата протягом першого дня перевірки за адресою місцезнаходження юридичної особи, яка зазначена у
Ліцензійному реєстрі НКРЕКП на дату проведення перевірки, розміщеному на офіційному вебсайті
НКРЕКП www.nerc.gov.ua, свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.
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 «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ»
(код ЄДРПОУ 39839050) ліцензію з постачання природного газу, видану відповідно до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 27 квітня 2017 року № 613.
2. Унести до постанови НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 613 «Про видачу ліцензій з
постачання
природного
газу
«ГАЗ
ПЕТРОЛІУМ»,
ТОВ
«ГП
«ПРОМСЕРВІС»,
ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС», ТОВ «ІТЕРГАЗ», ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ», ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ»,
ТОВ «РТС», ТОВ «ФЕРРОМЕТ 1», ТОВ «ГАЗОВІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «ГАЗОТОРГОВА
КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРСЕРВІСРЕСУРС», ТОВ «ПРОМСЕРВІС», ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ»,
ТОВ «ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ», ТОВ «ТД «ЛУБНИГАЗ», ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «ПЕРША
− ЕНЕРГЕТИЧНА», ТОВ «УКРГАРАНТРЕСУРС» та ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» такі зміни:
1) у назві абревіатуру, слова та знаки «ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ» виключити;
2) абзац другий постановляючої частини виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій − двадцятий вважати відповідно абзацами другим −
дев’ятнадцятим.

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 з постачання
природного
газу,
виданої
ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ», та внесення
змін до постанови НКРЕКП від 27 квітня
2017 року № 613
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 про відмову
ліцензіата у проведенні планової перевірки від 25 серпня 2021 року № 424, що
мала бути проведена 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 постанов НКРЕКП від
09 червня 2021 року № 936 «Про проведення планових перевірок суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг, у ІІІ кварталі 2021 року» та посвідчення на перевірку від 09 серпня
2021 року № 460, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 39839050) не
дотримано вимоги Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого
2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) та законодавства , а саме:
підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 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,
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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
«ГАЗ ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 39839050) ліцензію з постачання
природного газу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
27 квітня 2017 року № 613.
2. Унести до постанови НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 613 «Про
видачу ліцензій з постачання природного газу «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ»,
ТОВ «ГП «ПРОМСЕРВІС», ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС», ТОВ «ІТЕРГАЗ»,
ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ», ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», ТОВ «РТС»,
ТОВ «ФЕРРОМЕТ 1», ТОВ «ГАЗОВІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «ГАЗОТОРГОВА
КОМПАНІЯ»,
ТОВ
«УКРСЕРВІСРЕСУРС»,
ТОВ
«ПРОМСЕРВІС»,
ТОВ
«ЗАПОРІЖГАЗ
ЗБУТ»,
ТОВ
«ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ»,
ТОВ «ТД «ЛУБНИГАЗ», ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «ПЕРША −
ЕНЕРГЕТИЧНА»,
ТОВ
«УКРГАРАНТРЕСУРС»
та ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» такі зміни:
1) у назві абревіатуру, слова та знаки «ТОВ «ГАЗ ПЕТРОЛІУМ»
виключити;
2) абзац другий постановляючої частини виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій − двадцятий вважати відповідно абзацами
другим − дев’ятнадцятим.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

