
Департамент ліцензійного контролю 

 «   14    »     березня       2023 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з постачання природного газу»   

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі 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, постанови від 24 січня 2023 року № 135 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» та посвідчення на проведення планової перевірки  

від 11 січня 2023 року № 31, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін з 17 січня  

2023 року по 13 лютого 2022 року проведено планову перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», 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 01січня 2019 року по 31 грудня 2021 року.  

За результатами планової перевірки АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» складено Акт  

від 13 лютого 2023 року № 96 (далі – Акт перевірки). Пояснення та заперечення до Акта перевірки, 

надані Ліцензіатом листом від 20 лютого 2023 року № 52.1-52-1-904 (вх. НКРЕКП від 21.02.2023  

№ 3123/1-23) (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункт 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 газу, а саме: 

1.1 

пункту 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування споживачів 

та постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 
(далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у частині 

подання постачальником переліку джерел 

інформації, реєстру письмових звернень 

споживачів, реєстру надання послуг 

щоквартально до НКРЕКП та її територіальних 

органів за місцезнаходженням постачальника не 

пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду, 

пункту 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів 

та вимог у частині подання постачальником 

щороку до 01 березня року, наступного за 

звітним, до НКРЕКП інформацію щодо 

дотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів при наданні 

послуг постачання природного газу та сум 

виплачених компенсацій за недотримання цих 

стандартів та вимог за формою, наведеною в 

Товариство подавало до НКРЕКП та до Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області інформацію за 

формами, наведеними у додатках до Мінімальних 

стандартів та вимог з перевищенням термінів: 

до НКРЕКП 

додатки 10, 11, 12, 14 за І та ІІ квартал 2019 року – 

на 183 та 92 дні відповідно, за ІІ – на 6 днів; 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області 

додатки 10, 11, 12, 14 за І-ІІІ квартали 2019 року – 

від 2 до 185 днів, за І-ІV квартал 2020 року – від 151 до 

426 днів, за І та ІІІ квартал 2021 року – на 61 та 4 дні 

відповідно, 

Додаток 16 за 2020 рік – на 141 день 
(стор. 27 Акта). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12


додатку 16 до цих Стандартів та вимог, 

підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов (у редакції, що діяла з 29 квітня 2021 року) у 

частині дотримання мінімальних стандартів та 

вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених 

НКРЕКП, а саме: пункту 4.6 глави 4 

Мінімальних стандартів та вимог у частині 

подання переліку джерел інформації, реєстру 

письмових звернень споживачів, реєстру надання 

послуг постачальником щоквартально до НКРЕКП 

та її територіальних органів за місцезнаходженням 

постачальника не пізніше ніж через 50 днів після 

звітного періоду 

1.2 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11.05.2017 

№ 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» (далі – постанова  

№ 624) у частині надання до 30 числа місяця, що 

настає за звітним кварталом, копій квартальної 

фінансової звітності 

Товариством подано копії квартальної фінансової 

звітності з недотриманням терміну  

до НКРЕКП: за І квартал 2019 року на 13 днів,  

за ІІ квартал 2019 року на 15 днів, за ІІІ квартал 2019 

року на 24 дні, за ІІІ квартал 2020 року на 53 дні. 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області: за І квартал 2019 року на 3 дні, за ІІ квартал 

2019 року на 2 дні, за ІІІ квартал 2019 року на 2 дні, за 

ІІ квартал  2020 року на 145 дні та за ІІІ квартал 2020 

року – на 53 дні 
 (стор. 30 Акта). 

3 

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині складання звітності, затвердженої 

НКРЕКП, щодо провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу та подання 

її до НКРЕКП у встановленому порядку 

Товариство подавало форму звітності № 20-

НКРЕКП до Управління НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області із порушенням термінів, а саме: 

в паперовому вигляді 

за ІV квартал 2019 року, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2020 

року, І квартал 2021 року, ІІ квартал 2022 року –  від 1 

до 166 днів; 

в електронному вигляді 

за ІІІ квартал 2020 року та І квартал 2022 року – на 

11 та 261 день відповідно 

(стор. 15 Акта). 

 

Товариство у періоді, що перевірявся, надало форми 

звітності, форму № 5, з порушенням термінів, а саме  

до Управління НКРЕКП в м. Києві та Київській 

області в електронному вигляді за ІІІ квартал 2022 року 

- на 7 днів; 

до НКРЕКП у паперовому вигляді: за І-ІІІ квартали 

2019 року – від 2 до 16 днів, за ІІ та IV квартали  

2020 року – на 340 та 156 днів відповідно, за І квартал 

2021 року – на 66 днів 

(стор. 17 Акта). 

4 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов (у редакції, що діяла до 29.04.2021) у частині 

подання до НКРЕКП річної фінансової звітності 

у встановленому законодавством порядку 

Товариство подало копії річної фінансової звітність 

за 2019 рік з порушенням термінів до НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області на 

6 днів 

(стор. 18 Акта). 

5 
підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині надання до НКРЕКП документів, 

інформації та звітності, що містять достовірні 

Товариство у формі № 5 за І квартал 2019 року –  

IV квартал 2022 року некоректно відображало дані 

щодо обсягу видобування природного газу  



дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені 

НКРЕКП 

 

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми 

звітності № 5–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) 

«Звіт про діяльність постачальника природного газу» у 

рядку 1 «Видобування природного газу, усього, з якого:» 

зазначаються, зокрема, фактичний об’єм/обсяг 

природного газу, видобутого постачальником за квартал 

та кожний місяць звітного кварталу. 

Товариством у рядку 1 «Видобування природного 

газу, всього, з якого» форми № 5 за І квартал 2019 року – 

IV квартал 2022 року Товариством відображено дані: 

- за І – ІІ квартали 2019 року: щодо обсягу 

природного газу переданого в газотранспортну/ 

газорозподільну системи з урахуванням витрат 

природного газу на власні потреби без урахування 

обсягів газу для виробництва скрапленого газу; 

 - за ІІІ квартал 2019 року – IІІ квартал 2021 року: 

щодо обсягу природного газу переданого в 

газотранспортну/газорозподільну системи з 

урахуванням витрат природного газу на власні потреби; 

- за IV квартал 2021 року: щодо обсягу природного 

газу переданого в газотранспортну/газорозподільну 

системи з урахуванням витрат природного газу на 

власні потреби та обсягів природного газу що були 

видобуті АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» зі свердловин 

право користування якими було його вкладом у спільну 

діяльність; 

- за І – IV квартал 2022 року: щодо обсягу 

природного газу переданого в газотранспортну/ 

газорозподільну систем з урахуванням витрат 

природного газу на власні потреби та обсягів, які не 

передані АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» для реалізації, 

внаслідок непідтвердження обсягів приймання-передачі 

газу суміжними операторами ГРМ. 

Враховуючи вищенаведене, Товариство у формі  

№ 5 за І квартал 2019 року – IV квартал 2022 року 

некоректно відображало дані щодо обсягу видобування 

природного газу. 

Невідповідність ціни та вартості природного газу, 

зазначених у формі звітності № 5 за ІІІ квартал  

2022 року та первинними даними, а саме актами 

прийому-передачі природного газу обумовлена 

невідображенням Ліцензіатом акта коригування від 

20.10.2022 № 9/1 до акта від 30.09.2022 № 9. 

Разом з тим, у розділі  ІV «Обсяг чистого доходу 

від діяльності з постачання природного газу» форми 

звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг за ІV квартал 

2022 року для коректного відображення даних щодо 

чистого доходу слід вказувати акт коригування від 

20.10.2022 № 9/1 до акта від 30.09.2022 № 9, оскільки 

фактично акт надійшов АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 

у жовтні 2022 року. 

Також Ліцензіатом некоректно відображено 

показники розділу ІV «Обсяг чистого доходу від 

діяльності з постачання природного газу» та «Обсяг 

чистого доходу від діяльності з постачання природного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1094-16#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1094-16#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1094-16#n4


газу з початку 2022 року» у формі звітності № 5  

за ІV квартал 2022 року 

 (стор. 22 – 24 Акта). 

Товариство не надало інформацію на 3 запити 

НКРЕКП: від 05.09.2019 № 9421/16.2.2/7-19;  

від 26.06.2020 № 6668/16.2.2/7-20; від 21.02.2022 

№ 1961/16.2.2/7-22 

(стор. 24 – 25 Акта). 

Довідково: на момент підготовки матеріалів 

на засідання комісії НКРЕКП, враховуючи  

службову записку Департаменту із регулювання 

відносин у нафтогазовій сфері від 28.02.2023 

№169/16-22, відповіді Товариства на запити  
НКРЕКП від 05.09.2019 № 9421/16.2.2/7-19; від 

26.06.2020 № 6668/16.2.2/7-20; від 21.02.2022 

№ 1961/16.2.2/7-22 вже не є актуальними. 

6 

підпункту 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині обов’язку ліцензіата розміщувати 

на своєму вебсайті ціни на природний газ 

У Ліцензіата наявний лише 1 споживач, якому  

Товариство здійснювало постачання природного газу, 

на підставі укладених на кожен рік договорів 

постачання природного газу. 

Перевіркою встановлено, що на вебсайті Ліцензіата 

не розміщено ціни на природний газ 

 (стор. 34 Акта). 

За Поясненнями Ліцензіата, у перевіряємому 

періоді ціна продажу газу АТ «Укргазвидобування» 

визначалася положеннями постанов КМУ про 

покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного 

газу. Посилання на відповідні постанови КМУ за, 

поясненням Ліцензіата, розміщувалися на сайті. 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службових записок Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 28.02.2023 №169/16-22 та від 03.03.2023 № 178/16-

23, 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» Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

1) постанову, якою  

накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» у розмірі  

102 тис. грн за порушення вимог законодавства та 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: 

пунктів 4.6 та 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині подання постачальником 

переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг 

щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не 

пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду та подання постачальником щороку до 01 березня 

року, наступного за звітним, до НКРЕКП інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та 

вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум 

виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 

до цих Мінімальних стандартів та вимог, 



пункту 1 постанови № 624 у частині надання до НКРЕКП до 30 числа місяця, що настає за 

звітним кварталом, копій квартальної фінансової звітності; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку, 

підпункту 19 у частині подання до НКРЕКП копії річної фінансової звітності у встановленому 

законодавством порядку (у редакції, що діяла до 29 квітня 2021 року), 

підпункту 23 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять 

достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, 

встановлені НКРЕКП, 

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

підпункту 2 пункту 2.6 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата розміщувати на своєму 

вебсайті ціни на природний газ; 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – Товариство) 

(код ЄДРПОУ 30019775) усунути порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

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

саме підпункту 23 пункту 2.2 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, що 

містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, 

встановлені НКРЕКП, та підпункту 2 пункту 2.6 у частині обов’язку ліцензіата розміщувати на своєму 

вебсайті ціни на природний газ, для чого у строк до 17 квітня 2023 року надати до НКРЕКП уточнену 

звітність за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника 

природного газу» та розмістити на вебсайті Товариства інформацію про ціни на природний газ. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ   

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

 

 

 

Про накладення штрафу на  

АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за 

порушення 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 14 березня 

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 13 лютого 2023 року № 96, 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, постанови від 24 січня 2023 року № 135 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 11 січня 2023 року № 31, 

установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 

(далі  – АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ») (код ЄДРПОУ 30019775) порушило 

вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської 
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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: 

пунктів 4.6 та 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні 

стандарти та вимоги), у частині подання постачальником переліку джерел 

інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг 

щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за 

місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після 

звітного періоду та подання постачальником щороку до 01 березня року, 

наступного за звітним, до НКРЕКП інформації щодо дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при 

наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій 

за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 

до цих Мінімальних стандартів та вимог, 

пункту 1 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» (далі – 

постанова № 624) у частині надання до НКРЕКП до 30 числа місяця, що 

настає за звітним кварталом, копій квартальної фінансової звітності; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, 

щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та 

подання її до НКРЕКП у встановленому порядку, 

підпункт 19 у частині подання до НКРЕКП копії річної фінансової 

звітності у встановленому законодавством порядку (у редакції, що діяла  

до 29 квітня 2021 року), 

підпункт 23 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, 

підпункт 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП; 

підпункт 2 пункту 2.6 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата 

розміщувати на своєму вебсайті ціни на природний газ. 
 

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
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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 102 000 (сто дві тисячі) гривень на 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за порушення 

вимог законодавства та 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: 

пунктів 4.6 та 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині 

подання постачальником переліку джерел інформації, реєстру письмових 

звернень споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її 

територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж 

через 50 днів після звітного періоду та подання постачальником щороку до 

01 березня року, наступного за звітним, до НКРЕКП інформації щодо 

дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум 

виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за 

формою, наведеною в додатку 16 до цих Мінімальних стандартів та вимог, 

пункту 1 постанови № 624 у частині надання до НКРЕКП до 30 числа 

місяця, що настає за звітним кварталом, копій квартальної фінансової 

звітності; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, 

щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та 

подання її до НКРЕКП у встановленому порядку, 

підпункту 19 у частині подання до НКРЕКП копії річної фінансової 

звітності у встановленому законодавством порядку (у редакції, що діяла  

до 29 квітня 2021 року), 

підпункту 23 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, 

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП; 

підпункту 2 пункту 2.6 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата 

розміщувати на своєму вебсайті ціни на природний газ. 
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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»). 

 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                                                          Р. Кайдаш 

 

МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

 

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

«___»______________2023 року                     ___________________ 

                                                                                        (підпис) 



ПРОЄКТ                                                                                                                                                       

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про усунення порушень  

АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 13 лютого  

2023 року № 96, 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, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 

(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 30019775) усунути порушення Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, а саме 

підпункту 23 пункту 2.2 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації 

та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, та підпункту 

2 пункту 2.6 у частині обов’язку ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті 

ціни на природний газ, для чого у строк до 17 квітня 2023 року надати до 

НКРЕКП уточнену звітність за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» та 

розмістити на вебсайті Товариства інформацію про ціни на природний газ. 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                                                          Р. Кайдаш 


