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Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
невиїзної перевірки ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
Відповідно до частини першої статті 19 Регулятор здійснює державний
контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також
невиїзних перевірок відповідно до затверджених ним порядків контролю.
Відповідно до пункту 2 частини восьмої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки
є зокрема, неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних даних у
звітності або необхідність перевірки достовірності таких даних в установлений
Регулятором строк або в інших документах.
Відповідно до службової записки Департаменту із регулювання відносин у
нафтогазовій сфері від 22.02.2021 № 286/16-21, за результатами здійснення
моніторингу та аналізу звітності ПАТ «Донецькоблгаз» згідно з поданою ним
формою звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна), затвердженої
постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234, за І-ІV квартали 2020 року було
встановлено, що загальний обсяг постачання природного газу ПАТ «Донецькоблгаз»
споживачам у 2020 році станови 191 914,53 тис. м3 природного газу, у тому числі
552,16 тис. м3 у ІV кварталі 2020 року.
При цьому, з 01.08.2020 втратили чинність норми Положення про покладення
спеціальних обовязків на субєктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу,
затвердженого постановою КМУ ід 19.10.2018 № 867, якими покладалися на ПАТ
«Донецькоблгаз» спеціальні обовязки з постачання природного газу побутовим
споживачам.
Отже, на сьогодні ПАТ «Донецькоблгаз» здійснює провадження
господарської діяльності з розподілу та постачання природного газу, що свідчить
про невиконання ПАТ «Донецькоблгаз» вимог статті 39 Закону України «Про
ринок природного газу».
Статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу» встановлені
вимоги про відокремлення і незалежність оператора газорозподільної системи,
відповідно до яких, зокрема: оператор газорозподільної системи не може
провадити діяльність з видобутку, транспортування або постачання природного
газу; оператор газорозподільної системи має бути юридично та організаційно
незалежним від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з
розподілом природного разу.

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової невиїзної перевірки
ПАТ «Донецькоблгаз», на підставі якої провести позапланову невиїзну перевірку
дотримання ПАТ «Донецькоблгаз» вимог законодавства та Ліцензійних умов з
розподілу, у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу.
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Про проведення позапланової невиїзної
перевірки ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
Відповідно до пункту 2 частини восьмої статті 19 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:
Провести позапланову невиїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361075) вимог
законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого
2017 року № 201, у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою
для здійснення цього заходу.
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