
Департамент ліцензійного контролю 

 «07»  лютого  2023 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на  

ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу» 
 

Сектором НКРЕКП у Івано-Франківській області відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року            

№ 1550, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 03 січня 2023 № 6, проведено 

планову перевірку щодо дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОХІМІК 

ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ 00152230) (далі - ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», 

Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201      

(далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 13 лютого 2019 року по 31 грудня 2022 року, за 

результатами якої складено Акт від 17 січня 2023 року № 32 (далі – Акт перевірки).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині обов’язку ліцензіата подавати 

НКРЕКП копії річної фінансової звітності у 

встановленому законодавством порядку 

Комісією з перевірки встановлено, що 

Товариство за період 2019-2021 роки взагалі не 

подавало до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Івано-

Франківській області копії річної фінансової 

звітності у встановленому порядку. 

 Під час проведення перевірки Ліцензіат 

направив до НКРЕКП річну фінансову звітність за 

2019, 2020, 2021 роки в електронному вигляді у 

форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи 

Ліцензіата на адресу finstatement@nerc.gov.ua 
 

(стор. 10 -11 Акта) 
 

2 

підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням 

та/або законодавством; 

 

Комісією з перевірки встановлено, що 

Товариство не подавало до НКРЕКП інформацію 

(додатки 3 та 4 до Ліцензійних умов) відповідно до 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності на ринку 

природного газу». 

Під час проведення перевірки Ліцензіат листом 

від 11.01.2023 № 32-09 направив до НКРЕКП 

Додатки 3 та 4 до Ліцензійних умов. 
 (стор. 13 Акта) 

  

3 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині дотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП постановою від 21 

вересня 2017 року № 1156 (далі – Стандарти та 

вимоги). 

 

Перевіркою встановлено, що Товариством 

взагалі не подавалася інформація, зазначена в 

додатках 10, 11, 12, 14 Стандартів та вимог: 

до НКРЕКП:  за I квартал - IV квартал                 

2019 року,  за I квартал - IV квартал 2020 року,  за                   

I квартал - IV квартал 2021 року та за I квартал      

2022 року;  

до сектору НКРЕКП: за I квартал - IV квартал 
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2019 року,  за I квартал - IV квартал 2020 року,  за     

I квартал - IV квартал 2021 року та за I квартал -         

ІІІ квартал 2022 року.  

Перевіркою встановлено, що Товариством не 

подавалася інформація, зазначена в додатку 16 

Стандартів та вимог до НКРЕКП та  сектору 

НКРЕКП за 2019, 2020 та 2021 роки.  

Під час проведення перевірки Ліцензіат листом 

від 11.01.2023  № 31-09 направив до НКРЕКП та 

сектору НКРЕКП у Івано-Франківській області 

Додатки 10, 11, 12, 14 до Стандартів та вимог за      

I квартал - IV квартал 2019 року,  за I квартал - IV 

квартал 2020 року,  за    I квартал - IV квартал 2021 

року, за I квартал 2022 року та Додаток 16 за 2019, 

2020, 2021 роки.  

 
 (стор. 14-15 Акта) 

4 

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 газ, а саме: вимог постанови 

№ 624 (втратила чинність з 19 лютого             

2021 року) та постанови НКРЕКП від                  

17 лютого 2021 року № 254 «Про подання 

фінансової звітності суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» у частині 

подання квартальної фінансової звітності. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що 

Товариство подавало до НКРЕКП та Сектору 

НКРЕКП у Івано-Франківській області копії 

квартальної фінансової звітності у 2019 році з 

порушенням терміну:  

за І квартал – на 6 днів,  

за ІІ квартал – на 5 днів,  

За І-ІІІ квартали  2020 -2021 років не подавало 

до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Івано-

Франківській області копії квартальної фінансової 

звітності.  

Під час перевірки Ліцензіат направив до 

НКРЕКП квартальну фінансову звітність за               

І-ІІІ квартали 2020 - 2022 років в електронному 

вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Ліцензіата на адресу 

finstatement@nerc.gov.ua 
 (стор. 16 Акта)  

 

 

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», статті 59 Закону України «Про 

ринок природного газу» накласти штраф на ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ у розмірі  51,0 тис. 

грн за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов.  

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 
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ПРОЄКТ   

 

  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

 

 

Про накладення штрафу на                  

ПАТ «НАФТОХІМІК 

ПРИКАРПАТТЯ» за порушення 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

постачання природного газу  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 лютого 2023 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 з постачання 

природного газу, від 17 січня 2023 року № 32, проведеної відповідно до Плану 

здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 03 січня 2023 року № 6, 

установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК 

ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ 00152230) порушило Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу, 

затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – 

Ліцензійні умови), а саме: 

пункт 2.1 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 
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постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року  № 624 «Про надання суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової 

звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови НКРЕКП від                 

17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» у частині подання до НКРЕКП квартальної фінансової 

звітності; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункт 19 у частині обов’язку ліцензіата подавати НКРЕКП копії 

річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку, 

підпункт 24 у частині обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП 

у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, 

підпункт 25 у частині обов’язку ліцензіата дотримуватись мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання 

природного газу, затверджених НКРЕКП. 
 

 

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 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК 

ПРИКАРПАТТЯ» за порушення Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 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 

постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року  № 624 «Про надання суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової 

звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови НКРЕКП від                 

17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» у частині подання до НКРЕКП квартальної фінансової 

звітності; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 
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підпункту 19 у частині обов’язку ліцензіата подавати НКРЕКП копії 

річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку, 

підпункту 24 у частині обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, 

підпункту 25 у частині обов’язку ліцензіата дотримуватись мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання 

природного газу, затверджених НКРЕКП. 
 

 

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                                                                       К. Ущаповський   
 

 

 

 

 

 

МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 
 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

 

«___»______________2023 року                                                            ___________________ 
                                                                                                                                             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


