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Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2668»  

«Про накладення штрафу на ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг за результатами планової перевірки дотримання Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (далі – ТОВ «ОДЕСАГАЗ-

ПОСТАЧАННЯ», Товариство) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 

2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), прийнято постанову НКРЕКП від 17 грудня 

2021 року № 2668 «Про накладення штрафу на ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова). 

Відповідно до абзацу 3 пункту 2 Постанови  ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» було 

зобов’язане забезпечити у строк до: 

01 квітня 2022 року створення 

особистого кабінету споживача 

на власному вебсайті відповідно 

до підпункту 3 пункту 2.2 глави 

2 Ліцензійних умов; здійснення 

розрахунків з оператором 

газотранспортної системи за 

надані послуги транспортування 

у строки та на умовах, 

визначених договором 

транспортування природного 

газу відповідно до підпункту 22 

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов та з оптовим продавцем, на 

якого покладені спеціальні 

обов'язки для забезпечення 

загальносуспільних інтересів, 

визначених договором купівлі-

продажу природного газу 

відповідно до абзацу п'ятого 

пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних 

умов. 

Указом Президента України № 64/2022 введено в 

Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин               

24 лютого 2022 року (далі - Указ).  

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» листом від 

03.05.2022 № 2/04/2980 повідомило НКРЕКП про те, 

що Товариство укладено з ТОВ «Компанія «Ліана» 

договір № 51_2022 від 23.02.2022 про створення за 

замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, що включає в себе 

створення та розгортання безпосередньо на вебсайті  

Товариства послуги «Особистий кабінет», яким 

визначена кінцева дата впровадження «Особистого 

кабінету» на вебсайті Товариства – 15 квітня 2022 

року. У зв’язку з вимушеним припиненням діяльності 

з підстав початку воєнної агресії, ТОВ «Компанія 

«Ліана» продовжило терміни реалізації та 

впровадження «Особистого кабінету» до 25.05.2022. 

Стосовно заборгованості за послуги 

транспортування природного газу Товариство 

повідомило, що забезпечує часткове погашення 

заборгованості. 

Щодо розрахунків з оптовим продавцем, на якого 

покладені спеціальні обов’язки для забезпечення 

загальносуспільних інтересів Товариство повідомило, 

що на виконання в повному обсязі зобов’язань ТОВ 
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«ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» безпосередньо 

впливає низький рівень вмотивованості споживачів, 

які мають заборгованість за спожитий природний газ 

у попередніх періодах. 

З метою підвищення рівня розрахунків 

споживачів, Товариство систематично проводить 

претензійно-позовну роботу. 

Водночас, платіжна дисципліна побутових 

споживачів за спожитий природний газ є низькою, 

що ускладнює закупівлю природного газу, вчасну 

сплату податків , інших зборів та платежів. 

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» вживає 

заходи інформування споживачів (електронні 

нагадування, направлення розрахункових документів 

тощо) про необхідність оплати за спожитий 

природний газ, а також шляхом надання роз’яснень 

на телебаченні, брифінгах тощо. 

Припинення дії воєнного стану та стабілізація 

фінансового стану Товариства надасть можливість 

виконати зобов’язання ТОВ «ОДЕСАГАЗ-

ПОСТАЧАННЯ» у частині здійснення розрахунків з 

оптовим продавцем та оператором ГТС. 

Крім того, Товариство здійснює підготовчі 

заходи щодо участі в процедурі врегулювання 

заборгованості за придбаний у НАК «Нафтогаз 

України» природний газ і послуги транспортування в 

порядку Закону України «Про заходи, спрямовані на 

подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу».  

Листом від 03.05.2022 № 2/04/2980 ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»  звернулось 

до НКРЕКП щодо відтермінування виконання вимог абзацу 3 пункту 2 Постанови до: 

 31 травня 2022 року створення особистого кабінету споживача на власному вебсайті 

відповідно до підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; 

30 числа шостого місяця, що настає після визначення дати припинення чи 

скасування воєнного стану або стану війни в Україні здійснення розрахунків з 

оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на 

умовах, визначених договором транспортування природного газу відповідно до 

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов та з оптовим продавцем, на якого 

покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, 

визначених договором купівлі-продажу природного газу відповідно до абзацу п'ятого 

пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов.  

 
Ураховуючи звернення ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (лист від 03.05.2022 

№ 2/04/2980), керуючись пунктом 10.8 глави 10 Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 
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2018 року № 428, Департамент ліцензійного контролю пропонує внести до Постанови 

такі зміни: 

Абзац третій пункту 2 постановляючої частини постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від            

17 грудня 2021 року № 2668 «Про накладення штрафу на ТОВ «ОДЕСАГАЗ-

ПОСТАЧАННЯ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного 

регулювання» замінити двома новими абзацами такого змісту: 

«31 травня 2022 року створення особистого кабінету споживача на власному 

вебсайті відповідно до підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; 

30 числа шостого місяця після припинення або скасування  в Україні воєнного 

стану здійснення розрахунків з оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування 

природного газу відповідно до підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов та з 

оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення 

загальносуспільних інтересів, визначених договором купівлі-продажу природного газу 

відповідно до абзацу п'ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов.». 

 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю                                                                               Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 
Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 17 грудня 2021 року         

№ 2668 

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», пункту 10.8 глави 10 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 

2018 року № 428, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години      

30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня            

2022 року № 259/2022, з урахуванням листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» від 03 травня             

2022 року № 2/04/2980 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Абзац третій пункту 2 постановляючої частини постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 17 грудня  2021 року № 2668 «Про накладення штрафу 

на ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» замінити двома новими абзацами 

такого змісту: 

«31 травня 2022 року створення особистого кабінету споживача на 

власному вебсайті відповідно до підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов; 



2 

 

 

30 числа шостого місяця після припинення або скасування  в Україні 

воєнного стану здійснення розрахунків з оператором газотранспортної системи 

за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених 

договором транспортування природного газу відповідно до підпункту 22 

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов та з оптовим продавцем, на якого 

покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, 

визначених договором купівлі-продажу природного газу відповідно до абзацу 

п'ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов.». 

 

 

Голова НКРЕКП                                К. Ущаповський 
 


