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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про застереження щодо недопущення надалі ТОВ «АЗОВГАЗ» порушень 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», відповідно до постанови НКРЕКП від
20 січня 2021 року № 79 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «АЗОВГАЗ», на
підставі звернення гр. Крівової І.В. та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки
20 січня 2021 року № 41, Відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області у термін з 27 січня по
04 лютого 2021 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВГАЗ» (далі – ТОВ «АЗОВГАЗ», Товариство) вимог
законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі –
Ліцензійні умови з постачання) у частині здійснення господарської діяльності з постачання
природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативноправових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, зокрема положень
пунктів 19, 21 та 28 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі - Правила); положень пункту 9 розділу VI Правил та положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо заборони
нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житловокомунальні послуги (у тому числі за послуги з розподілу та постачання природного газу);
припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати
або оплати не в повному обсязі (на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни). За
результатами позапланової перевірки складено Акт від 04 лютого 2021 року № 45, який розміщено на
офіційному сайті НКРЕКП та яким зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов з постачання.
№
п/п

Виявлене порушення

Суть 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, а саме:
пункту 21 розділу ІІІ Правил постачання, у
частині
надсилання
постачальником
споживачу копії письмового повідомлення
(з
позначкою
про
вручення)
про
необхідність здійснення Оператором ГРМ
заходів з припинення/обмеження розподілу
природного газу, в якому повинен зазначити
підстави припинення, дату та час, коли
необхідно припинити розподіл природного
газу на об'єкт споживача

Перевіркою встановлено, що по о/р
№ 12689,
відкритому
на
ім’я
гр. Крівова Ю. М. станом на 08.09.2020
обліковувалась заборгованість за спожитий
природний газ у розмірі 25 353,34 грн, яка
виникла за період з 01.09.2018 до 31.07.2020
у зв’язку з неповною оплатою Споживачем
за спожитий природний газ.
У зв’язку з наявною заборгованістю по
о/р № 12689 за спожитий природний газ,
ТОВ «АЗОВГАЗ» листом від 23.09.2020
№ 478
було
направлено
АТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» (Оператор ГРМ)
доручення на відключення побутових
споживачів від газопостачання, у тому числі
і
гр. Крівова
Ю.М.,
у
зв’язку
з
заборгованістю за спожитий газ відповідно
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підпункту 5 пункту 3 розділу ІІ
Прикінцевих положень Закону України
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України, спрямованих
на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо
заборони припинення/зупинення надання
2. житлово-комунальних послуг громадянам
України у разі їх неоплати або оплати не в
повному обсязі (на період дії карантину або
обмежувальних заходів, пов’язаних із
поширенням
коронавірусної
хвороби
(COVID-19) та протягом 30 днів з дня його
відміни)

до реєстру споживачів Приморського
району.
Копія зазначеного доручення на
відключення гр. Крівова Ю. М. за його
адресою
(із
повідомленням
підстави
припинення, дати та часу, коли необхідно
припинити розподіл природного газу на
об'єкт споживача) Товариством споживачу
не надсилалась.
За поясненнями Ліцензіата це сталося
по причині того, що реєстр містить
персональні
дані
інших
побутових
споживачів.
За дорученням ТОВ «АЗОВГАЗ» на
відключення побутових споживачів, наданим
АТ «Маріупольгаз» листом від 23.09.2020
№ 478, у зв’язку з наявною заборгованістю
по о/р № 12689 за спожитий природний газ,
21.10.2020 представниками Оператора ГРМ
було припинено газопостачання Споживачу
(о/р
№ 12689)
шляхом
встановлення
заглушки на кран та опломбування пломбою
№ С62061890 та складено Акт від 21.10.2020,
у якому зазначено: «Встановлено заглушку в
кран С62061890 за межами домоволодіння у
зв’язку з ненаданням доступу на територію,
без присутності споживача». Вказаний акт
підписаний
двома
представниками
АТ «Маріупольгаз».
Таким
чином
газопостачання
Споживачу було припинено під час
встановлення карантину, пов’язаного із
поширенням
коронавірусної
хвороби
(COVID-19).

17.01.2021 АТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» безкоштовно відновлено газопостачання Споживачу, про
що листом від 22.01.2021 № 08-125 Оператор ГРМ повідомив НКРЕКП з наданням копії акта на
зняття пломби від 17.01.2021 (НКРЕКП листом від 14.12.2020 №12183/16/9-20 надано
рекомендації щодо необхідності усунення неправомірних дій шляхом безкоштовного відновлення
газопостачання).
Станом на 16.02.2021 пояснення від ТОВ «АЗОВГАЗ» до НКРЕКП не надані.
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 «АЗОВГАЗ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов
з постачання.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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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 «АЗОВГАЗ» 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 24 лютого 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
провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від
04 лютого 2021 року № 45, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від
20 січня 2021 року № 79 «Про проведення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «АЗОВГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної
перевірки від 20 січня 2021 року № 41, установлено, що ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВГАЗ» (код ЄДРПОУ
39539390) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені
постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови
з постачання), а саме:
підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
щодо заборони припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг
громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі (на
період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни);
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пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в 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 21 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496, у частині надсилання
постачальником споживачу копії письмового повідомлення (з позначкою про
вручення) про необхідність здійснення Оператором ГРМ заходів з
припинення/обмеження розподілу природного газу, в якому повинен
зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно припинити
розподіл природного газу на об'єкт споживача.
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
«АЗОВГАЗ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та
Ліцензійних умов з постачання.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

