Департамент ліцензійного контролю
«___» _______________ 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) підставою для проведення
позапланової виїзної перевірки є, зокрема обґрунтоване звернення фізичної або
юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав.
Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.
До НКРЕКП надійшло звернення ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
від 19.02.2021 № 119/13-760, із змісту якого вбачається недотримання ПРАТ
«ТЕРНОПІЛЬГАЗ» вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених
постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, у частині здійснення господарської
діяльності з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу»,
чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів,
державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового
комплексу, а саме пункту 2 глави 5 розділу ІV Кодексу газотранспортної системи,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493, у частині обов’язку
Операторів газорозподільних систем, оператора газотранспортної системи (щодо
прямих споживачів) протягом трьох діб надати постачальнику «останньої надії» через
інформаційну платформу інформацію щодо споживачів, які були зареєстровані в Реєстрі
споживачів постачальника «останньої надії», за формою оператора газотранспортної
системи, погодженою Регулятором. Інформація скріплюється електронним підписом
уповноваженої особи оператора газорозподільної системи/оператора газотранспортної
системи (щодо прямих споживачів) та повинна містити:
ЕІС-код споживача або ЕІС-код точки комерційного обліку споживача;
назву та ЄДРПОУ (для споживачів, що не є побутовими);
поштову адресу об’єкта споживача.
Керуючись пунктом 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП та відповідно
до пункту 4.1 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність
у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428
(зі змінами), Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:
постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку
дотримання ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» 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.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю
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Про проведення позапланової виїзної
перевірки ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»
Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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 виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03353503) 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.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

