Департамент ліцензійного контролю

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

«___» _______________ 2021 року
Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за порушення вимог
законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу»
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг» та на підставі постанови НКРЕКП від 02 грудня
2020 року № 2322 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог законодавства
та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу суб’єктами
господарювання» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 20 серпня 2021 року
№ 512, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області (далі – Управління НКРЕКП) у термін
з 01 вересня 2021 року по 13 вересня 2021 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ВИДОБУВНА
КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі – ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», Ліцензіат) дотримання вимог
законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі
– Ліцензійні умови з постачання) 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, зокрема пункту 1 глави 1 розділу ХІV
Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року
№ 2493 (далі – Кодекс ГТС); положень пункту 4.1 Типового договору транспортування природного
газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497 (далі – Типовий договір)
за січень 2020 року, за результатами якої складено Акт від 13 вересня 2021 року № 454 (далі – Акт
перевірки), який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП разом із Запереченням та зауваженнями до
Акту перевірки від 13 вересня 2021 року № 17-173.1, та яким зафіксовано наступні порушення вимог
законодавства та Ліцензійних умов з постачання.
№
з/п

Виявлене порушення
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з
постачання 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, зокрема
вимог пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу
ГТС та положень пункту 4.1 Типового
договору у частині вчасного збалансування
свого портфоліо балансування

Суть порушення
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» здійснено
постачання природного газу у січні 2020
року
без
забезпечення
своєчасної
збалансованості
свого
портфоліо
балансування, що призвело до виникнення
позитивного добового небалансу природного
газу у січні 2020 року на суму 6 852,63 тис.
грн (вартість природного газу з ПДВ), яка була
оплачена ТОВ «Оператор газотранспортної
системи України».
За поясненням Ліцензіата, небаланси, як
правило утворювалися внаслідок: недотримання
зі сторони контрагентів умов договорів щодо
обсягів природного газу; недосконалістю
функціонування інформаційної платформи, а
саме об’єктивним існуванням похибки у
фактичних обсягах на точках виходу із
газотранспортної системи протягом газової
доби
та
впродовж
газового
місяця
(неможливість в будь-який час газової доби
та/або газового місяця визначити фактичне

споживання газу, а відповідно точний обсяг газу
на
точці
виходу);
коливанням
обсягів
видобутого та поданого природного газу до
газотранспортної системи (в межах 1%)
(ст.9 - 10 Акта перевірки)
Відповідно до положень пункту 5 глави 1 розділу І Кодексу ГТС портфоліо балансування –
це сукупність подач та відборів замовника послуг транспортування природного газу; підтверджена
номінація - підтверджений оператором газотранспортної системи обсяг природного газу замовника
послуг транспортування, який буде прийнятий від замовника в точках входу до газотранспортної
системи та переданий замовнику в точках виходу з газотранспортної системи у відповідний період;
реномінація - заявка на зміну підтвердженої номінації.
Відповідно до пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС замовники послуг транспортування
відповідають за збалансованість своїх портфоліо балансування протягом періоду балансування для
мінімізації потреб оператора газотранспортної системи у вчиненні дій із врегулювання небалансів,
передбачених цим Кодексом. Періодом балансування є газова доба (D).
При цьому відповідно до положень глави 2 XIV Кодексу ГТС замовник послуг
транспортування природного газу може надавати торгове сповіщення на газову добу незалежно від
надання номінації/реномінації на таку газову добу. Замовник послуг транспортування природного
газу може надавати необмежену кількість торгових сповіщень протягом газової доби (D). Передача
природного газу здійснюється на віртуальній торговій точці.
Відповідно до положень глави 3 розділу IV Кодексу ГТС з метою забезпечення комунікації
між замовниками послуг транспортування, у тому числі для їх самоорганізації з метою
врегулювання власних небалансів протягом газової доби (D), оператор газотранспортної системи
повинен створити та підтримувати на інформаційній платформі дошку повідомлень. Дошка
повідомлень є інструментом для публікації (оприлюднення) замовниками послуг транспортування
повідомлень про наміри відчуження (продажу) чи набуття (купівлі) певних обсягів природного газу.
Для забезпечення фактичного приймання-передачі природного газу між замовниками послуг
транспортування (балансовими портфоліо), які розмістили інформацію на дошці повідомлень,
замовники послуг транспортування мають подати оператору газотранспортної системи відповідні
торгові сповіщення.
Таким чином, положеннями Кодексу ГТС, зокрема, забезпечено можливість вчасного
врегулювання замовниками послуг транспортування своїх портфоліо балансування протягом
періоду балансування для мінімізації потреб оператора газотранспортної системи у вчиненні дій із
врегулювання небалансів.
Ліцензіат 01-04, 10-11, 16, 22-23 та 28-31 січня 2020 року здійснював подачу природного газу
до газотранспортної системи у обсягах, які перевищували необхідні обсяги для покриття його
відборів з газотранспортної системи для забезпечення споживачів природним газом, та не вчинив
дій щодо вчасного збалансування свого портфоліо балансування, що призвело до виникнення
позитивного добового небалансу.
Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою:
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», статті 59 Закону України «По ринок природного газу» накласти штраф
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» у розмірі 51,00 тис. грн за вищезазначені порушення 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
накладення
штрафу
на
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»
за порушення 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
29 вересня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого
слухання, Акта, складеного за результатами проведення позапланової виїзної
перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та
ліцензійних умов з постачання природного газу, від 13 вересня 2021 року
№ 454, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року
№ 2322 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог
законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу суб’єктами господарювання» та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки від 20 серпня 2021 року № 512,
установлено,
що
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ
33152471) порушило вимоги законодавства та пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі –
Ліцензійні умови), 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 вимог пункту 1
глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого

2

постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС),
та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування природного
газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497
(далі – Типовий договір), у частині вчасного збалансування свого портфоліо
балансування.
Відповідно до статей 17, 19 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» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Накласти штраф у розмірі 51 000 (п’ятдесят одна тисяча) гривень на
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ» за порушення вимог законодавства та пункту 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 вимог пункту 1
глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та положень пункту 4.1 Типового
договору в частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________2021 року

___________________
(підпис)

