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Департамент ліцензійного контролю 

 «   24    »      січня       2023 року 

 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності  з розподілу природного газу та здійснення заходів державного 

регулювання»  

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

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 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року  

№ 2222 (у редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), постанови від 06 грудня 

2022 року № 1635 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «КИЇВОБЛГАЗ» та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 21 листопада 2022 року № 399, Управлінням 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін з 29 листопада 2022 року по 26 грудня 2022 року 

проведено планову перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» (далі – АТ «КИЇВОБЛГАЗ», Товариство, 

Ліцензіат) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – 

Ліцензійні умови) щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу за період 

діяльності з 01січня по 31 грудня 2021 року.  

За результатами планової перевірки АТ «КИЇВОБЛГАЗ» складено Акт від 26 грудня  

2022 року № 371 (далі – Акт перевірки). Пояснення та обґрунтування до Акта перевірки, надані 

Ліцензіатом листом від 02 січня 2023 року № 810007-Сл-72-0123 (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу 

природного газу 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, зокрема,  

1.1 підпункту 1 пункту 1 частини першої  

статті 6 Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» у 
частині забезпечення встановлення лічильників 

газу для населення, що проживає у квартирах та 

приватних будинках, в яких газ використовується: 

для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 

2016 року 

Перевіркою встановлено, що Товариство не 

забезпечило встановлення лічильників газу у 7 543 

споживачів, які використовують газ комплексно, у т.ч. 

для опалення та для приготування їжі та підігріву води  

(стор. 99 Акта). 

 

1.2 пункту 1 глави 1 розділ у XIV Кодексу 

газотранспортної системи, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493  

(далі – Кодекс ГТС) та положень пункту 4.1 

Типового договору транспортування, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2497 (далі – Типовий договір 

транспортування), у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування 

протягом періоду балансування для мінімізації 

потреб оператора газотранспортної системи у 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» протягом 2021 року не 

забезпечувало своєчасної збалансованості свого 

портфоліо балансування, та не вчиняло дій щодо 

вчасного збалансування свого портфоліо балансування, 

що призвело до виникнення негативного небалансу 

природного газу протягом 2021 року в загальному 

обсязі 147 302,777 тис. куб. м 

(стор. 95 Акта). 
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вчиненні дій із врегулювання небалансів, 

передбачених цим Кодексом 
1.3 абзацу восьмого пункту 2 глави 2 розділу V 

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – 

Кодекс ГРМ), за яким, за відсутності зауважень до 

поданих документів або після їх усунення 

Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з 

дня реєстрації заяви про приєднання (або дати 

усунення зауваження) на підставі даних 

опитувального листа, поданих документів та 

параметрів місця забезпечення потужності і точки 

приєднання визначає тип приєднання замовника 

та у цей самий строк надає йому (у визначений в 

опитувальному листі спосіб) дозвіл на 

приєднання, проект договору на приєднання, 

проект технічних умов приєднання та відповідні 

рахунки щодо їх оплати 

Вибірковою перевіркою зафіксовано порушення 

термінів видачі технічних умов на приєднання за 

перевіряємий період по 44 замовникам. Терміни 

перевищено від 3 до 57 робочих днів 

(стор. 117 – 118 Акта). 

 

1.4 пункту 7 глави 9 розділу Х та пункту 1 глави 5 

розділу ХІ Кодексу ГРМ щодо складання акта про 

порушення на місці перевірки у разі виявлення під 

час перевірки комерційного ВОГ чи його складових 

або контрольного огляду вузла обліку ознак 

порушень, зокрема пошкодження пломб; 

пошкодження ЗВТ (лічильника газу); наявність 

ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ 

Щодо звернення гр. Мельнічук Н.Ф.  

В Акті зняття/встановлення побутового газового 

лічильника (на держповірку/ після держповірки) від 

28.07.2021 зауважень до лічильника газу 

представниками АТ «КИЇВОБЛГАЗ» зазначено не було. 

Однак, на наступний день, складено Акт про 

порушення від 29.07.2021 № 2440, в якому зазначено 

(мовою документа): «несанкціоноване втручання в 

роботу ЗВТ, а саме: наявність ознак несанкціонованого 

втручання в роботу ЗВТ, що було виявлено при 

виконанні робіт з планової повірки лічильників газу, 

зокрема: невідповідність тавра повірника заводу-

виробника», що є порушенням вимог пункту 7 глави 9 

розділу та пункту 4 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ. 

НКРЕКП листом від 16.11.2021 рекомендувала  

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» у зв’язку з недотриманням 

Товариством вимог нормативно-правових актів та 

процедури проведення періодичної повірки та 

експертизи лічильника газу, привести свої дії у 

відповідність до вимог нормативно-правових актів та 

врегулювати взаємовідносини із споживачем 

природного газу гр. Мельнічук Н.Ф. шляхом скасування 

Акта про порушення від 29.07.2021 № 2440. 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не виконало рекомендації 

НКРЕКП, надані листом від  16.11.2021 

(стор. 103 – 105 Акта). 

1.5 пункту 8 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ 

щодо укладання договору розподілу природного 

газу з новим власником тільки після приведення 

комерційного вузла обліку природного газу у 

відповідність до вимог нормативних документів 

 

Щодо звернення гр. Солошенко І. С. 

28.12.2021 на засіданні комісії Оператора ГРМ з 

розгляду актів про порушенням вимог Кодексу, 

розглянуто Акт про порушення від 26.10.2021 № 3655 

та прийнято рішення про його задоволення та 

проведення нарахування збитків за період з 22.09.2021 

по 26.10.2021 у зв’язку з встановленням факту 

втручання в роботу ЗВТ. 

На підставі вищевказаного рішення  

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» було здійснено донарахування 

необлікованого об’єму (обсягу) природного газу на 

суму 77 944,60 грн. 
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Також АТ «КИЇВОБЛГАЗ» було здійснено 

нарахування по відшкодуванню робіт, пов’язаних з 

проведенням експертизи лічильника у сумі 7 938,84 грн. 

Разом з тим, відповідно до інформацією 

викладеною у зверненні гр. Солошенко І.С., споживачка 

набула право власності на будинок на підставі договору 

купівлі-продажу від 21.09.2021. Крім того, саме 

попереднім власником будинку було надано заяву від 

22.09.2021 до АТ «КИЇВОБЛГАЗ» щодо демонтажу 

лічильника газу для проведення його повірки. Крім 

того, Товариством на адресу споживача було 

надіслано заяву-приєднання до умов договору 

розподілу природного газу від 30.09.2021 із 

зазначенням опалювальної площі, що не відповідає 

фактичній, а також зазначенням лічильника газу, який 

було встановлено 26.10.2021, замість демонтованого 

лічильника. 

НКРЕКП за результатами розгляду звернень  

гр. Солошенко І. С. листом 14.02.2022 рекомендувала 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» врегулювати відносини із 

споживачем природного газу. 

Під час проведення перевірки, АТ «КИЇВОБЛГАЗ» 

повідомило, що Товариством направлено позовну заяву 

про відшкодування необлікованого (донарахованого) 

об’єму та обсягу природного газу до Обухівського 

районного суду Київської області 

(стор. 106 – 108 Акта). 

1.6 пункту 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ 

щодо зазначення в протоколі щодо направлення 

ЗВТ та/або пломби на експертизу дати та 

орієнтовного часу проведення експертизи 

 

Щодо звернення гр. Солошенко І. С. 

В Акті про демонтаж лічильника газу про 

проведення експертизи від 26.10.2021 № 0800497178 та 

Протоколі було вказано адресу місця проведення 

експертизи (м. Боярка, вул. Шевченка, 178), а також 

проте, що дата та час проведення експертизи будуть 

повідомлені додатково 

(стор. 106 Акта). 

1.7 пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ 

щодо визначення при складанні акта про 

порушення дати та орієнтовного часу засідання 

комісії, на якому буде розглядатися складений акт 

про порушення та щодо проведення Оператором 

ГРМ засідання комісії з розгляду акта про 

порушення не пізніше двомісячного строку з дня 

складання акта про порушення 

 

Щодо звернення гр. Солошенко І. С. 

В Акті про порушення від 26.10.2021 № 3655, 

міститься інформація щодо адреси, за якою буде 

проводитися комісія з розгляду даного акта, номеру 

контактного телефону та зазначено, що про дату та час 

проведення комісії буде повідомлено додатково 

(стор. 105 – 106 Акта). 

 

Щодо звернення адвоката Прийми М.О. в 

інтересах гр. Кричун О. В. 

В Акті про порушення від 07.09.2021 № 2942, 

міститься інформація щодо адреси, за якою буде 

проводитися комісія з розгляду даного акта, номеру 

контактного телефону та зазначено, що про дату та час 

проведення комісії буде повідомлено додатково. 

На засіданні комісії АТ «КИЇВОБЛГАЗ» з розгляду 

актів про порушення вимог Кодексу, яке відбулося 

13.01.2022 у присутності споживача, розглянуто акт про 

порушення від 07.09.2021 № 2942, тобто пізніше 

двомісячного строку, та прийнято рішення про його 

задоволення та проведення нарахування необлікованого 
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(донарахованого) об’єму природного газу та його 

вартості 

НКРЕКП за результатами розгляду звернення 

адвоката Прийми М. О. від 26.08.2022 в інтересах  

гр. Кричун О. В. листом від 12.10.2022 рекомендувала 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» враховуючи недотримання вимог 

порядку розгляду акта про порушення, привести свої дії 

у відповідність до вимог чинного законодавства, 

скасувати рішення комісії з розгляду актів про 

порушення споживачами, що є побутовими по  

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» від 13.01.2022 № 2942 та здійснені 

за його результатами донарахування. 

Під час проведення перевірки, АТ «КИЇВОБЛГАЗ» 

повідомило, що Товариство проводить детальний аналіз 

та юридичну перевірку всіх матеріалів щодо 

рекомендацій НКРЕКП в частині скасування рішення 

комісії з розгляду актів про порушення від 13.01.2022  

№ 2942 та здійснення за його результатами нарахувань 

необлікованого (донарахованого) об’єму та обсягу 

природного газу і його вартості 

 (стор. 105 – 109 Акта). 

2 підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині провадження ліцензованої 

діяльності лише за допомогою засобів та місць 

провадження діяльності ліцензіата, зазначених у 

документах, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії (з урахуванням змін до 

документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП) 

 

Станом на 01.01.2022 на території здійснення 

діяльності Товариства обліковувалося безгосподарних 

газопроводів протяжністю 90,809 км, зокрема по 

відділенням: 

в Броварському відділенні - 20,169 км;  

в Васильківському відділенні - 1,884 км; 

в Кагарлицькому відділенні - 44,589 км; 

в Києво-Святошинському відділенні - 24,167 км. 

(стор. 9 Акта). 

3 підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі 

зміни даних, які були зазначені в його 

документах, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії (крім документів до заяви 

щодо встановлення тарифу на послуги розподілу 

природного газу), у строк не пізніше ніж один 

місяць з дня настання таких змін, крім інформації 

щодо кількості підключених споживачів, 

кількості об’єктів газорозподільної системи 

ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його 

матеріально-технічної бази, яка надається 

протягом 30 днів після закінчення календарного 

року 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не подавало протягом 30 днів 

після закінчення 2021 року до НКРЕКП оновлену 

інформацію щодо кількості точок приєднання  

(споживачів), об’єктів газорозподільної системи 

ліцензіата (Відомості про місця та засоби провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу), 

наявної матеріально-технічної бази (Відомості про 

матеріально-технічне оснащення, необхідне для 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу) та кількості персоналу ліцензіата 

(Відомості про наявний персонал задіяний у розподілі 

природного газу) 

(стор. 12 Акта). 

 

4 підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині складання звітності, 

затвердженої НКРЕКП, щодо провадження 

господарської діяльності з розподілу природного 

газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку 

 

Ліцензіат подав в паперовому вигляді до НКРЕКП з 

порушенням терміну форму форму № 8в-НКРЕКП за 

травень 2021 року – на 1 день 

(стор. 13 Акта). 

 

Перевіркою встановлено, що АТ «КИЇВОБЛГАЗ» в 

формі №8в-НКРЕКП (з урахуванням подання 

Товариством скоригованих форм № 8в-НКРЕКП  

за 2021 рік 04.11.2022) за лютий, березень, вересень 

2021 року у рядку 8 «Об’єм/обсяг негативного 

небалансу» розділу І «Надходження/розподіл 

природного газу до/з газорозподільної системи»  
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не відображено обсяг добових негативних небалансів. 

(стор. 14 Акта). 

Відповідно до форми №8б-НКРЕКП річна замовлена 

потужність (об’єкта) об’єктів споживачів складає 

1 422 594,03 тис. куб. м, що не відповідає фактичним 

даним річної замовленої потужності об'єктів споживачів 

(1 422 029,151 тис. куб. м). 

Також, відповідно до форми №8г-НКРЕКП річна 

замовлена потужність (об’єкта) об’єктів споживачів 

складає 1 422 594,03 тис. куб. м, що не відповідає 

фактичним даним річної замовленої потужності об'єктів 

споживачів (1 422029,151 тис. куб. м). 

(стор. 15 Акта). 

Інформація щодо кількості заяв на приєднання  

(в тому числі на стандартне та нестандартне 

приєднання), кількості нових приєднань (в тому числі 

стандартних та нестандартних) відображена у формі 

звітності № 8а-НКРЕКП за 2021 рік, що була надана 

Товариством до НКРЕКП, не співпадає з даними, 

наданими Товариством під час проведення перевірки 

 (стор. 15 Акта). 

5 підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині використання коштів, отриманих 

за рахунок надання послуг розподілу природного 

газу, передбачених структурою тарифу (річної 

планованої тарифної виручки) у визначеному 

розмірі та за цільовим призначенням та з 

дотриманням принципів здійснення закупівель 

відповідно до вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

У 2021 році фактична структура тарифу на послуги 

розподілу природного газу не відповідає складовим 

витрат, встановлених структурою тарифу на послуги 

розподілу природного газу, затвердженою постановою 

НКРЕКП від 16.12.2020 № 2452 «Про встановлення 

тарифу на послуги розподілу природного газу для  

АТ «КИЇВОБЛГАЗ». 

Тарифна виручка: 

передбачена тарифом  – 2 029 693,50 тис. грн, 

скоригована на факт – 2 132 702,73 тис. грн 

(відхилення – 103 009,23 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8г-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 2 169 517,99 тис. грн. (відхилення –               

139 824,49 тис. грн) 
(стор. 35 − 36 Акта). 

6 підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 10 років, 

зокрема, розділу І (2021 рік) Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2021 − 2030 роки 

газорозподільного підприємства 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ», затвердженого постановою 

НКРЕКП від 16.12.2020 № 2471 (зі змінами) (далі 

– План розвитку); 
 

Станом на 31.12.2021 при запланованому 

фінансуванні в сумі 133 067,92 тис. грн та фактично 

нарахованих джерелах фінансування в сумі  

139 665,73 тис. грн, фактичне фінансування заходів 

склало 123 648,68 тис. грн, фактичне виконання 

заходів, закрито документами первинного обліку на 

суму 123 648,68 тис. грн, що становить 100% 

профінансованих коштів та 92,92% запланованого 

рівня. 

Станом на 30.09.2022 при запланованому 

фінансуванні в сумі 133 067,92 тис. грн, фактичне 

фінансування заходів склало 132 522,35 тис. грн, 

фактично закрито документами первинного обліку на 

суму 132 522,35 тис. грн або 99,59% запланованого 

рівня 

(стор.22 – 24 , 28 – 29 Акта). 

7 підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині здійснення ліцензіатом 

розрахунків із оператором газотранспортної 

системи за надані послуги транспортування у 

За даними бухгалтерського обліку Товариства 

станом на 31.12.2021: 

- заборгованість за отримані послуги перевищення 

замовленої (договірної) потужності в точках 
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строки та на умовах, визначених договором 

транспортування природного газу 

 

входу/виходу до/з газотранспортної системи відповідно 

до Договору  складає 20 872,51 тис. грн. 

Умовами Договору визначено, що замовник 

зобов’язаний здійснити оплату вартості перевищення 

договірної потужності у строк до 20-го числа місяця, 

наступного за газовим місяцем. 

Протягом 2022 року, за інформацією Товариства,  

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» сплачено ТОВ «Оператор ГТС 

України» кошти в сумі 8 667,43 тис. грн; 

- заборгованість Товариства перед ТОВ 

«Оператор ГТС України» за негативний небаланс 

обсягів природного газу складала 1 100 576,49 тис. грн. 

Умовами Договору визначено, що у випадку якщо 

загальна вартість щодобових негативних небалансів 

протягом звітного газового місяця перевищує загальну 

вартість щодобових позитивних небалансів протягом 

звітного газового місяця, Оператор ГТС до 14 числа 

газового місяця, наступного за звітним, надсилає 

Замовнику рахунок на оплату за добовий небаланс 

(розмір визначається як різниця між загальною вартістю 

щодобових негативних небалансів протягом звітного 

газового місяця та загальною вартістю щодобових 

позитивних небалансів протягом звітного газового 

місяця). Замовник має оплатити рахунок на оплату за 

добовий небаланс у термін до 5 робочих днів. 

(стор. 51 – 52 Акта). 

 

За даними бухгалтерського обліку Товариства станом 

на 31.12.2021 по Договору заборгованість Товариства 

перед ТОВ «Оператор ГТС України» за негативний 

небаланс обсягів природного газу складала 1 100 576,49 

тис. грн. 

Довідково: станом на 01.01.2021  

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» мало заборгованість перед АТ 

«Укртрансгаз» за отримані послуги балансування 

природного газу/врегулювання щодобових небалансів на 

загальну суму 2 321 688,87 тис. грн (з ПДВ). 

Перевіркою встановлено, що протягом 2021 року 

Товариство не здійснювало оплати заборгованості на 

користь АТ «Укртрансгаз», станом на 31.12.2021 

заборгованість Товариства перед АТ «Укртрансгаз» не 

погашена. 

Протягом 2021 року тривав розгляд судових справ 

за позовами АТ «Укртрансгаз» до  

АТ «КИЇВОБЛГАЗ 

(стор. 52 Акта). 

8 підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата, дотримуватись мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених 

НКРЕКП, а саме:  

пункту 2.1 глави 2 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 забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу, або замовнику (у 

випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час 

приєднання до газових мереж); 

пункту 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог у частині сплати Оператором ГРМ споживачу 
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або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсації у розмірах, наведених у додатку 1 до цих 

Мінімальних стандартів та вимог; 

пункту 4.4 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині формування реєстру письмових 

звернень споживачів Оператора ГРМ та/або постачальника згідно з додатком 7 до Мінімальних стандартів 

та вимог; 

пункту 4.5 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині формування реєстру надання послуг 

Оператора ГРМ згідно з додатком 9 до Мінімальних стандартів та вимог. 

Мінімальні стандарти та вимоги в розрізі послуг: 

- S1.1.1 «Надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та 

відповідних рахунків щодо їх оплати без необхідності їх узгодження з власником»  

Перевіркою встановлено невідповідність даних, відображених Ліцензіатом у додатку 9 до Мінімальних 

стандартів та вимог за ІІІ квартал 2021 року, а саме: 

- по замовнику Миколайчук Р. В. не підтверджено первинними документами дату завершення надання 

послуги; 

- по замовнику Нікітіну В. А., комісія з проведення перевірки не може зробити висновок щодо дотримання 

терміну надання послуги, оскільки не підтверджено первинними документами дату надання замовником 

уточненої інформації.  

- S1.1.2 «Надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання 

та відповідних рахунків щодо їх оплати у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж» 

Перевіркою встановлено: 

- по споживачу Мошковський М.Б. фактичний термін надання послуги перевищує термін, встановлений 

Мінімальними стандартами та вимогами, на 1 робочий день. Компенсація за недотримання Мінімальних 

стандартів та вимог замовнику не сплачена. 

- по замовнику Делікатній В. А., відповідно до бази реєстрації (в «RGC DocS») дата видачі ТУ – 11.02.2021  

№ 13, тоді як первинний документ (ТУ) містить № 13 та дату 10.02.2021. 

- S1.2 «Погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його 

розробки замовником» 

Відповідно до витягу з Журналу-реєстру договорів–рахунків на погодження проєктної документації 

дати надходження робочих проєктів «Газопостачання нежитлової будівлі» ФОП Мушенко С. П. після 

усунення зауважень – 22.12.2020, 26.02.2021, 09.07.2021. Разом з тим, дати надходження проєктів 

документально не підтверджені Товариством. 

Крім того, Товариством не дотримано строк видачі зауважень до проєкту (29.10.2020). Компенсація за 

недотримання Мінімальних стандартів та вимог вказаному споживачу не сплачена. 

- S1.4 «Надання послуги з приєднання до газорозподільної системи» 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що: 

- по замовникам Баннов О.М., Богуш Т.В., Глібка О.З., Єнтіс Т.М., Жирохов В.В., Залюбовська А.С., 

Ламаш Є.В., Сисоєва І.В., та Шадиря О.В. дата початку надання послуги відповідно до первинних 

документів (дата реєстрації договору на приєднання) не відповідає даті початку надання послуги, 

зазначеній у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог за І-IV квартали 2021 року; 

- по замовникам Балабуха В.В., Баннов О.М., Богуш Т.В., Глібка О.З., Ламаш Є.В., Сисоєва І.В. 

додатковими угодами строк забезпечення Оператором ГРМ послуги з приєднання об’єкта замовника за 

Договором продовжено на відповідні періоди з моменту оплати. Товариством документально не 

підтверджено дату оплати замовниками послуг. 

- S1.6.1 «Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу 

природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного 

газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у міській місцевості» 

Комісія з проведення перевірки зазначає: 

- по замовникам Донцов В.І., Ільїна Т.Ю., Осадчук М.В., Павшенко В.М., Тур Л.І., Янкович В.С. дата 

початку та завершення надання послуги відповідно до первинних документів не відповідає даті початку та 

завершення надання послуги, зазначеними у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог за І квартал  

2021 року. 

- по замовнику Тур Л.І. дата заяви (початок надання послуги) пізніше дати завершення надання послуги. 

- S1.6.2 «Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу 

природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного 

газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, у сільській місцевості» 
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Аналізом встановлено, що: 

- по замовникам Бондар О.В. та Тайєм О.В. дата початку та завершення надання послуги відповідно до 

первинних документів не відповідає даті початку та завершення надання послуги, зазначеними у додатку 9 

до Мінімальних стандартів та вимог за І та ІV квартали 2021 року;  

- по замовникам Дрозд О.Ю., Каташинський Я.В., Лис Л.М., Мироненко А.Ю., Пасічник А.Л.,  

Погребний О.М., Подянов С.О., Сисоєва Я. М., Тихонов О.С. дата початку надання послуги відповідно до 

первинних документів не відповідає даті початку надання послуги, зазначеній у додатку 9 до Стандартів та 

вимог за І та ІV квартали 2021 року; 

- по замовнику Подянов С.О. не підтверджено первинними документами дату завершення надання 

послуги. 

- S3 «Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкт споживача у 

випадках, визначених пунктом  1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ» 

Перевіркою встановлено, що: 

- по споживачу Осадча Т.Г. Товариством некоректно зазначено код послуги (має бути віднесено до коду 

послуги S5) та дата початку надання послуги (дата заяви споживача) не відповідає даті, що зазначена в додатку 

9 до Мінімальних стандартів та вимог за І квартал 2021 року; 

- по споживачу Удовиченко П.В. дата припинення газопостачання, зазначена в додатку 9 до 

Мінімальних стандартів та вимог за І квартал 2021 року не відповідає даті припинення відповідно до 

первинних документів. 

- S4.1 «Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача 

(його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення 

порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення 

газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі у міській місцевості» 

Перевіркою встановлено, що: 

- дата початку та завершення надання послуг, зазначена у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог 

за І та ІІ квартали 2021 року, не відповідає даті початку та завершення надання послуг відповідно до 

первинних документів по споживачам Биковець Р.В., Порхун В.С.; 

- дата початку надання послуг, зазначена у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог за І  

та ІІ квартали 2021 року, не відповідає даті початку надання послуг відповідно до первинних документів 

по споживачам Балан В.Г., Дейнега М.В., Льодін Д.О., Околот О.Д., Поліщук В.П., Трохименко Г.М. 

- S4.2 «Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача 

(його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення 

порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення 

газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі у сільській місцевості» 

Перевіркою встановлено, що: 

- дата початку та завершення надання послуг, зазначена у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог 

за І та ІІ квартали 2021 року, не відповідає даті початку та завершення надання послуги відповідно до 

первинних документів по споживачам Геращенко В.М., Козій Г.В., Пащенко Л.О., Сивенко В.М.; 

- дата початку надання послуги, зазначена у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог за І та ІІ 

квартали 2021 року не відповідає даті початку надання послуги відповідно до первинних документів по 

споживачам: Вдовиченко П.Г., Касьян М.М., Кожан В.Г., Малій Г.С., Сало А.О., Шевченко П.П. 

- S5.2 «Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача, 

у тому числі у сільській місцевості» 
Перевіркою встановлено, що: 

- по споживачу Бендик Н.С. дата початку та завершення надання послуги, зазначена у додатку 9 до 

Мінімальних стандартів та вимог за І квартал 2021 року, не відповідає даті початку та завершення надання 

послуги відповідно до первинних документів. 

Крім того, по споживачу Лозовий О.Я. дата заяви суперечить даті реєстрації даної заяви Товариством, а 

саме: у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог за І квартал 2021 року дата початку надання послуги 

– 13.07.2021, первинний документ, а саме заява також датована 13.07.2021, водночас дата реєстрації заяви 

– 12.07.2021. 

- S7.2 «Приладовий облік природного газу, у тому числі, експертиза ЗВТ та/або пломби (п. 2 гл. 10 

розділу X*)» 

Перевіркою встановлено, що: 

- дата початку та завершення надання послуги, зазначені у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог 

за ІІ та ІІІ квартали 2021 року, не відповідають даті початку та завершення надання послуги відповідно до 
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первинних документів по споживачам: Артеменко Р.В., Белоус В.В., Захарова О.О., Клiмук О.Ф., Козак В.М., 

Кропивченко Н.О., Майданюк Б.П., Міх С.А., Олешко П.Я., Радзієвська О.М., Суворова М.В., Шарапов Г. В.; 

- дата початку надання послуги, зазначена у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог  

за І та ІІ квартали 2021 року, не відповідає даті початку надання послуги відповідно до первинних документів 

по споживачам: Береговий В.І., Борисенко О.М., Пулатов Р.Д., Солодка Г.І., СТ «Погребське»; 

- по споживачам Артеменко Р.В., Козак В.М., Пулатов Р.Д., Радзієвська О.М., Солодка Г.І., СТ «Погребське», 

Шарапов Г.В. фактичний термін надання послуги перевищує, термін встановлений Мінімальними 

стандартами та вимогам, від 1 до 28 робочих днів. Компенсація за недотримання Мінімальних стандартів 

та вимог вказаним споживачам не сплачена; 

- по споживачу Слободяник М.М. комісія з проведення перевірки не може зробити висновок щодо 

відповідності даних, зазначених у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог за ІІ квартал 2021 року, 

даним відповідно до первинних документів, та щодо дотримання терміну надання послуги (із 

зазначенням підтверджуючих документів), оскільки Товариством станом на останній день перевірки не 

надано комісії з проведення перевірки первинні документи щодо зазначеного споживача. 

- S8 «Письмове звернення побутового споживача» 

Перевіркою встановлено, що по споживачам Власенко Г.П. та Демченко С. Ю., Колдерай З.С. та 

Коханова Л.А. фактичний термін надання послуги перевищує термін, встановлений Мінімальними 

стандартами та вимогами, на 2 календарних дня. Компенсація за недотримання Мінімальних стандартів та 

вимог споживачам не сплачена. 

 

Відповідно до реєстру письмових звернень споживачів АТ «КИЇВОБЛГАЗ» недотримано строк 

розгляду письмових звернень (код послуги S9, строк - до одного місяця) наступних споживачів: 

- Жураківська Г. П. - розглянуто з тривалістю 31 день (дата отримання звернення - 13.04.2021, дата 

надання відповіді 14.05.2021) – перевищення складає 1 календарний день. Компенсація за недотримання 

Мінімальних стандартів та вимог споживачу не сплачена. 

- Москаленко Н. М. - розглянуто з тривалістю 31 день (дата отримання звернення - 12.11.2021, дата 

надання відповіді 13.12.2021) – перевищення складає 1 календарний день. Компенсація за недотримання 

Мінімальних стандартів та вимог споживачу не сплачена. 

 

Відповідно до реєстру надання послуг АТ «КИЇВОБЛГАЗ» недотримано строк надання послуги з 

надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та 

відповідних рахунків щодо їх оплати (код послуги S1.1.2, строк - до 10 робочих днів після отримання 

письмової згоди власника газових мереж) для споживача: Мошковський М.Б., Новосілківська с/р,  

СТ «Хімік»,188, з тривалістю 11 робочих днів (дата початку надання послуги 16.03.2021, дата завершення - 

31.03.2021) - перевищення складає 1 робочий день. При цьому в реєстрі Ліцензіатом зазначена невірна 

тривалість надання послуги – 10 робочих днів. Компенсація за недотримання Мінімальних стандартів та 

вимог споживачу не сплачена. 

 

Аналізом документів по 48 споживачам, яким надавались послуги з надання дозволу на приєднання, 

проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати 

(коди послуг S1.1.1 - строк до 10 робочих днів, та S1.1.2 – строк до 10 робочих днів після отримання 

письмової згоди власника газових мереж) встановлено перевищення встановлених Мінімальних стандартів 

та вимогами термінів.  

При цьому у додатку 9 для даних споживачів у відповідних графах зазначена затримка у наданні послуги з 

вини споживачів або третіх осіб. 

Перевіркою встановлено, що: 

по коду послуги S1.1.1 

- по споживачах Колокольцев О. Г., Носко І. В., Лепехо О. О., Миронець А. С., Панчик О. Л., Швайко Т. 

В., Шевель А. М., Герась О. А., Петренко С. Д., Юрчишин А. О., Бабоян О. В., Бородавко О. О.,  

Веребчан Л. Є., Кондратенко В. В., Гапонов А. В., Логвиненко В. В., Паламарчук Л. М., Табахарник О. Я., 

Шевченко С. М., Куценко І. Д., Куценко І. Д., Перканюк В. І., Мордакова О. В., Покрасьон О. С.,  

Смолюк О. В., Суровицька М.. В., Ануфрієв В. Л., Ющенко  Ю. Г., Семенюк Л. Д., Лобода Л. І. 

перевищення строків надання послуги склало від 1 до 24 робочих днів, при цьому підтвердних документів 

щодо затримки надання послуги з вини споживача комісії з проведення перевірки надано не було. 

Компенсація за недотримання Мінімальних стандартів та вимог споживачам не сплачена. 

За Поясненнями Ліцензіата, під час бойових дійна території Київської області в окупації у 2022 році 
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зазнали пошкодження архіви Бородянської та Ірпінської дільниць, внаслідок чого була втрачена вся 

документація. Оскільки в електронному вигляді зберігались лише початково надані замовником 

документи (заява, опитувальний лист, право власності на об’єкт та інше) і надана йому кінцева відповідь 

(технічні умови приєднання, договір приєднання та дозвіл) надати копії листів-уточнень і додатково 

наданих замовниками (Панчик О. Л., Юрчишин А. О., Бабоян О. В., Бородавко О. О.,  

Веребчан Л. Є., Кондратенко В. В., Гапонов А. В., Паламарчук Л. М., Табахарник О. Я., Куценко І. Д., 

Куценко І. Д., Ануфрієв В. Л., Ющенко  Ю. Г., Лобода Л. І.) документів не має можливості. 

по коду послуги S1.1.2 по споживачах:  

- Демиденко М. П., Оксьоненко А. В., Уварова Ю. В., Швець О. В., Мельник Н. Р., Стєрлєва І. І.,  

Кравчук Р. О., Микитюк М. Ф., Сербул Л. О., Джумік О. В. перевищення строків надання послуги склало 

від 1 до 10 робочих днів, при цьому підтвердних документів щодо затримки надання послуги з вини 

споживача комісії з проведення перевірки надано не було. Компенсація за недотримання Мінімальних 

стандартів та вимог споживачам не сплачена. 

За Поясненнями Ліцензіата, під час бойових дійна території Київської області в окупації у 2022 році 

зазнали пошкодження архіви Ірпінської дільниці, внаслідок чого була втрачена вся документація. Оскільки 

в електронному вигляді зберігались лише початково надані замовником документи (заява, опитувальний 

лист, право власності на об’єкт та інше) і надана йому кінцева відповідь (технічні умови приєднання, 

договір приєднання та дозвіл) надати копії листів-уточнень і додатково наданих замовниками 

(Оксьоненко А. В., Джумік О. В.) документів не має можливості). 

- Нестор І. П. (дата подання заяви – 07.10.2021, граничний строк виконання послуги – 23.10.2021, лист 

Товариства щодо необхідності отримання заявником згоди власника газових мереж – 25.10.2021, водночас 

Оператор ГРМ повинен був протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання направити 

замовнику письмовий запит щодо уточнення даних, таким чином Товариством не дотримано граничний 

строк повідомлення Заявника – 18.10.2021 (лист споживачу надано через 1 робочий день після граничного 

строку виконання послуги). Фактичний строк надання послуги – 27.10.2021, перевищення строку надання 

послуги склало 3 робочих дні. Компенсація за недотримання Мінімальних стандартів та вимог споживачам 

не сплачена. Водночас комісія з проведення перевірки зазначає, що за умови дотримання граничного 

строку повідомлення Заявника - фактичний строк надання послуги було б дотримано. 

- Полікашкін А. В. (дата подання заяви – 18.11.2021, граничний строк виконання послуги – 02.12.2021, 

лист Товариства щодо необхідності надання споживачем паспорта на газовий котел  – 02.12.2021, водночас 

Оператор ГРМ повинен був протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання направити 

замовнику письмовий запит щодо уточнення даних, таким чином Товариством не дотримано граничний 

строк повідомлення Заявника – 25.11.2021 (лист споживачу надано в день граничного строку виконання 

послуги). Фактичний строк надання послуги – 03.12.2021, перевищення строку надання послуги склало 1 

робочий день. Компенсація за недотримання Мінімальних стандартів та вимог споживачам не сплачена. 

Водночас комісія з проведення перевірки зазначає, що за умови дотримання граничного строку 

повідомлення Заявника - фактичний строк надання послуги було б дотримано. 

По коду послуги S1.1.2 по споживачу Шаранда І. О. у додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог 

зазначена дата завершення надання послуги – 23.07.2021, водночас відповідно до підтвердних документів 

(Договір та Технічні умови приєднання до газорозподільної системи) – дата завершення надання послуги – 

06.07.2021. Враховуючи дату початку надання послуги (06.07.2021) згідно з підтвердними документами – 

перевищення строку надання послуги не встановлено, водночас встановлено  невідповідність даних, 

відображених Оператором ГРМ в додатку 9 до Мінімальних стандартів та вимог за ІІІ квартал 2021 року 

по вищевказаному споживачу (а саме дата завершення надання послуги), даним первинних документів 

 (стор. 55 − 74 Акта). 

9 підпункту 30 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині надання ліцензіатом 
НКРЕКП документів, інформації та звітності, що 

містять достовірні дані, необхідні для виконання 

НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у 

строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як 

протягом 10 робочих днів, крім запитів під час 

здійснення заходів державного нагляду 

(контролю)) 

У 2021 році до Ліцензіата надійшло 362 запити від 

НКРЕКП, відповіді на які Товариство надало у строки, 

встановлені НКРЕКП, крім 1-го запиту, документи та 

інформацію щодо яких Товариство надало з 

перевищенням встановлених НКРЕКП строків  

(стор. 74− 75 Акта). 

 

10 підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, 

встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством 
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Товариство не виконало вимоги пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 16.12.2020  

№ 2471 «Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки газорозподільного 

підприємства АТ «КИЇВОБЛГАЗ» (далі – постанова № 2471) , а саме Товариство почало використання коштів 

з 31.03.2021 за заходом Плану розвитку на 2021 рік «Реконструкція ГРМ – заміна підземного ст. 

газопроводу на п/е – Розподільний газопровід високого тиску 2-ї категорії – 10020086 – село Поправка. 

Газопровід № 10020048. ГРП № 10020083» до дати надання (30.11.2021 (вх. НКРЕКП від 03.12.2021)) до 

НКРЕКП копії відповідного експертного висновку, затвердженого (22.10.2021) в установленому порядку 

(стор. 75 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу третього підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови НКРЕКП від 05.05.2021 № 774 «Про накладення штрафу на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення 

вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного 

газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 774): АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не 

надало до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області пояснень щодо невідповідності даних, 

зазначених у звітній інформації про виконання Інвестиційних програм АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2017 та  

2018 роки – Планів розвитку газорозподільної системи на 2017 – 2026 роки та на 2018 – 2027 роки 

відповідно, даним про фактичний рух грошових коштів по поточних рахунках у банківських установах 

 (стор. 77 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу четвертого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774: у зв’язку з відсутністю у наданих реєстрах призначення платежів, заходів Планів 

розвитку АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, по яким відбувалося фінансування, та 

рахунку з якого було здійснено фінансування (поточний чи поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання) комісія з проведення перевірки не може зробити висновок щодо відповідності даних 

реєстрів платежів обсягам фінансування відповідних Планів розвитку на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки 

(стор. 77 – 78 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774: Ліцензіатом були надані документи, що підтверджують підключення об’єкта  

гр. Доценко Ю.О., проте надані матеріали не дають змогу встановити дати фізичного з’єднання газових 

мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання 

 (стор. 79 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу шостого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774: Товариство не виплатило компенсації 7 споживачам за недотримання Мінімальних 

стандартів та вимог до обслуговування споживачів при наданні послуги розподілу природного газу з 

питання пуску газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу 

природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного 

газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період (у міській місцевості – у строк до 5 

робочих днів) 

 (стор. 80 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу сьомого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774: АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не надало уточненої інформації, наведеної в додатку 7 до 

Мінімальних стандартів та вимог 
 (стор. 80 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу восьмого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774: АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не надало інформацію щодо здійснених заходів після липня  

2019 року, а саме завершення робіт з розмежування балансової належності газових мереж та споруд на них 

і експлуатаційної відповідальності сторін між АТ «КИЇВОБЛГАЗ» та ДС «ЛІСОВА ПОЛЯНА» 

 (стор. 80 – 81 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу одинадцятого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774: АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не привело свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства 

шляхом скасування рішення, прийнятого за результатами розгляду акта про порушення від 25.06.2018  

№ 2544, у частині дотримання положень пункту 4 глави 11 розділу Х Кодексу ГРМ 

 (стор. 81 – 82 Акта). 

Товариством виконало вимоги абзацу дванадцятого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774 з недотриманням встановленого терміну (до 01.07.2021): Актом приймання-передачі 

природного газу від 30.11.2022 між АТ «КИЇВОБЛГАЗ» та ТОВ «АЛ-КО КОБЕР» було проведено 

коригування спожитого природного газу в обсязі (-) 264 куб. м 

(стор. 82 Акта). 
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Товариство не виконало вимоги абзацу тринадцятого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774: Товариство станом на 01.07.2021 не подало до НКРЕКП інформацію відповідно до 

запитів НКРЕКП від 12.03.2021 № 38-108/-21 та від 29.03.2021№ 38/125-21 (щодо обсягу/об`єму 

природного газу, приведеного до стандартних умов (донарахування), отриманих коштів за надані послуги) 

(стор. 82 – 83  Акта). 

Товариство не виконало до 01.12.2021 вимоги абзаців другого, третього, шостого та сьомого підпункту 

2 пункту 2 постановляючої частини постанови № 774 (щодо виконання ІП) 
(стор. 83, 85 – 87 Акта). 

Товариство не виконало до 31.12.2021 вимоги підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови 

№ 774 (щодо встановлення лічильників газу, проведення періодичної повірки лічильників газу, 

укладання актів розмежування, здійснення розрахунків за отримані послуги балансування природного 

газу/врегулювання щодобових небалансів та врегулювання питання щодо провадження ліцензованої 

діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата) 
(стор. 87 - 90 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу третього пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 17.12.2021 № 2670 «Про накладення штрафу на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення вимог законодавства 

та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання» (далі – постанова № 2670): АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не забезпечило 

врегулювання відносин з гр. Нікітіним В. А. у частині обов’язку Оператора ГРМ звернутися до власника 

газових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його газових мереж 

відповідно до абзацу другого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ 

(стор. 91 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу четвертого пункту 2 постановляючої частини постанови  

№ 2670: АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не забезпечило врегулювання відносин з гр. Шараповим В.М. у частині 

забезпечення Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку оформлення земельних відносин 

щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання відповідно до пункту 4 глави 2 

розділу V Кодексу ГРМ 

(стор. 92 Акта). 

Товариство не виконало вимоги абзацу п’ятого пункту 2 постановляючої частини постанови № 2670, 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» не забезпечило врегулювання відносин з гр. Подяновим С.О., гр. Жироховим В.В.,  

гр. Бендиною Р.П., гр. Тихоновим О.С., гр. Парапаном М.В., гр. Залюбовською А.С., гр. Шадирею О.В.,  

гр. Коряком І.О., гр. Теклюком Я.В., гр. Новіком Ю.М., гр. Іващуком Д.В., гр. Защенковим С.Г.,  

гр. Шараповим В.М. у частині погодження з Оператором ГРМ проєкту внутрішнього газопостачання в 

частині організації вузла обліку, якщо технічними умовами приєднання точка вимірювання (місце 

встановлення комерційного вузла обліку) буде визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання 

відповідно до пункту 8 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ 

(стор. 92 Акта). 

11 підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині укладення актів розмежування 

балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін з суміжними суб’єктами 

ринку природного газу, у тому числі із 

споживачами 

Станом на 31.12.2021 Товариством не було 

оформлено акти розмежування балансової належності 

та експлуатаційної відповідальності сторін із 

споживачами у кількості 472 951од. 

В категорії споживачів «Приватний сектор» станом 

на 31 грудня 2021 року не укладено 464 079 актів 

розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін за наступними 

причинами, а саме: 

- 38 499 абонентів відключено від газопостачання; 

- 28 006 абонентів тимчасово не проживають 
 (стор. 127 Акта). 

12 підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині забезпечення періодичної повірки 

(у тому числі демонтажу, транспортування, 

монтажу та ремонту) лічильників газу, які 

встановлені для розрахунків за спожитий 

природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб, за власний 

Станом на 01.01.2021 кількість приладів обліку 

із простроченим терміном державної повірки по   

АТ «КИЇВОБЛГАЗ»  становила  456 194 шт. Кількість 

приладів обліку, по яким Товариству необхідно було 

провести повірку побутових лічильників у 2021 році 

становила 545 819 шт., фактично  проведено повірку 

побутових лічильників  у кількості 30 525 шт. або 5,6%. 



13 

 

рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат 

власником лічильника 

Станом на 31.12.2021 залишились не повіреними 

517 465 побутових лічильника. 

(стор. 128 – 129 Акта). 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 12.01.2023 № 17/16-23 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  

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» у розмірі 850 тис. грн за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу 

природного газу 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 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та пункту 4.1 Типового договору транспортування у 

частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування, 

абзацу восьмого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині визначення Оператором 

ГРМ за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення типу приєднання 

замовника протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення 

зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця 

забезпечення потужності і точки приєднання та у цей самий строк надання йому (у визначений в 

опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, проекту 

технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, 

пункту 8 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині укладання договору розподілу природного 

газу з новим власником тільки після приведення комерційного вузла обліку природного газу у 

відповідність до вимог нормативних документів, 

пункту 7 глави 9 розділу Х та пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині складання 

акта про порушення на місці перевірки у разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його 

складових або контрольного огляду вузла обліку ознак порушень, зокрема пошкодження пломб; 

пошкодження ЗВТ (лічильника газу); наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, 

пункту 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ у частині зазначення в протоколі щодо направлення 

ЗВТ та/або пломби на експертизу дати та орієнтовного часу проведення експертизи, 

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визначення при складанні акта про 

порушення дати та орієнтовного часу засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про 

порушення та щодо проведення Оператором ГРМ засідання комісії з розгляду акта про порушення не 

пізніше двомісячного строку з дня складання акта про порушення; 

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої 

діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у 

документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, 

поданих ліцензіатом до НКРЕКП); 

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі 

зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії 

(крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк 

не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та 

його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої 

НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до 

НКРЕКП у встановленому порядку; 
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підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за 

рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної 

планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням; 

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I (2021 рік) Плану розвитку; 

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із 

оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, 

визначених договорами транспортування природного газу; 

підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП; 

підпункту 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 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 (але не менше як протягом 10 робочих днів, 

крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)); 

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним законодавством, а саме: пункту 2 

постановляючої частини постанови № 2471; абзаців третього – восьмого, одинадцятого – тринадцятого 

підпункту 1 пункту 2, абзаців другого, третього, шостого та сьомого підпункту 2 пункту 2 та підпункту 3 

пункту 2 постановляючої частини постанови № 774 та абзаців третього – п’ятого пункту 2 

постановляючої частини постанови № 2670; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування 

балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі зі споживачами; 

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у 

тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових 

потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника. 

 

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, відповідно до пунктів 1, 13 

частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення 

заходів державного регулювання, при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «КИЇВОБЛГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі 

відкритого слухання, проєкти рішень, якими врахувати: 

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на суму 3 050,2 тис. грн 

(без ПДВ) у разі ненадання у строк до 01 квітня 2023 року до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2023 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2023-2032 роки 

газорозподільного підприємства АТ «КИЇВОБЛГАЗ», якими мають бути передбачені додаткові заходи 

на загальну суму 3 050,2 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при 

виконанні заходів Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку; 

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на суму 11 120,0 тис. грн 

(без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання у строк до 01 грудня 2023 року до НКРЕКП копій 

підтверджувальних документів щодо виконання заходів з придбання спеціалізованої техніки 

Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку; 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на суму 52 тис. грн  

(без ПДВ) (невиконання заходів Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку); 

коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 рік з урахуванням положень Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу»; 
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2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«КИЇВОБЛГАЗ» усунути порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу 

природного газу 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: 

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення встановлення лічильників газу для 

населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується для підігріву 

води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 8 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ щодо укладання договору розподілу природного газу з 

новим власником тільки після приведення комерційного вузла обліку природного газу у відповідність 

до вимог нормативних документів, 

пункту 7 глави 9 розділу Х та пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ щодо складання акта 

про порушення на місці перевірки у разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його 

складових або контрольного огляду вузла обліку ознак порушень, зокрема пошкодження пломб; 

пошкодження ЗВТ (лічильника газу); наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, 

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ щодо визначення при складанні акта про порушення 

дати та орієнтовного часу засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення 

та щодо проведення Оператором ГРМ засідання комісії з розгляду акта про порушення не пізніше 

двомісячного строку з дня складання акта про порушення; 

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої 

діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у 

документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, 

поданих ліцензіатом до НКРЕКП); 

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі 

зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім 

документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не 

пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та 

його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої 

НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до 

НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I (2021 рік) Плану розвитку; 

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із 

оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, 

визначених договорами транспортування природного газу; 

підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП; 

підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним законодавством, а саме: абзаців третього, 

четвертого, шостого – восьмого, одинадцятого та тринадцятого підпункту 1 пункту 2 постановляючої 

частини постанови № 774 та абзаців третього – п’ятого пункту 2 постановляючої частини постанови  

№ 2670; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування 

балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі зі споживачами; 
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підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у 

тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових 

потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника, для чого у строк: 

 

1) до 15 березня 2023 року:  

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи, за послуги перевищення 

замовленої (договірної) потужності в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи та за 

негативний небаланс обсягів природного газу, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ», 

врегулювати взаємовідносини із споживачами природного газу гр. Мельнічук Н.Ф.,  

гр. Солошенко І. С. та гр. Кричун О. В. відповідно до рекомендацій НКРЕКП наданих листами  

від 16.11.2021 № 4301/14.1.2/10-21, від 14.02.2022 № 948/16.3.2/9-22 та від 12.10.2022  

№ 12071/14.2.2/7-22 відповідно, 

надати до НКРЕКП: 

інформацію щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної 

системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази за результатами 

роботи у 2021 році, 

інформацію щодо виплати компенсації 58 споживачам за недотримання Мінімальних 

стандартів, 

виправлений додаток 9 до Мінімальних стандартів та вимог за І-IV квартали 2021 року, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 26 грудня 2022 року  

№ 371, у частині співставлення 1/12 річної замовленої потужності (об’єкта) об’єктів споживачів, з 

інформацією, наданою Товариством у формах звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) 

«Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» та № 8г-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2021 рік. 

У разі необхідності надати уточнені форми звітності, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 26 грудня 2022 року  

№ 371, у частині невідповідності інформації щодо кількості заяв на приєднання (у тому числі на 

стандартне та нестандартне приєднання), кількості нових приєднань (у тому числі стандартних та 

нестандартних), з інформацією, наданою Товариством у формі № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) 

«Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи», за 2021 рік. У разі 

необхідності надати уточнену форму звітності, 

інформацію та підтверджувальні документи щодо виконання абзаців третього, четвертого, 

шостого – восьмого, одинадцятого та тринадцятого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 774 та абзаців третього – п’ятого пункту 2 постановляючої частини постанови № 2670; 

 

2) до 01 квітня 2023 року:  

зміни до Інвестиційної програми АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2023 рік Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки газорозподільного підприємства АТ «КИЇВОБЛГАЗ», 

якими передбачити додаткові заходи на загальну суму 3 050,2 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за 

рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної програми на 2021 рік 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки; 

 

3) до 01 липня 2023 року: 

забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та 

приватних будинках, у яких природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі, 

відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу», 

повідомити НКРЕКП про стан врегулювання питання щодо розширення території провадження 

ліцензованої діяльності, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n825
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забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами, 

забезпечити проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, 

монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ 

побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від 

того, чи є ліцензіат власником лічильника; 

 

4) до 01 грудня 2023 року довиконати заходи з придбання спеціалізованої техніки 

Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку та надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області та НКРЕКП копії підтверджувальних документів щодо їх виконання на загальну 

суму 11 120,0 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

 

Заступник директора Департаменту 

ліцензійного контролю          О. Романенко 

 

 



ПРОЄКТ 

  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

 
____________________                                    Київ                                 № __________________ 

 

Про накладення штрафу на 

АТ  «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення 

вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу 

та здійснення заходів державного 

регулювання 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 січня 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 розподілу 

природного газу, від 26 грудня 2022 року № 371, проведеної відповідно до 

Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222  

(у редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), постанови  

від 06 грудня 2022 року № 1635 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки АТ «КИЇВОБЛГАЗ» та посвідчення на проведення планової 

перевірки від 21 листопада 2022 року № 399, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«КИЇВОБЛГАЗ» (далі – АТ «КИЇВОБЛГАЗ») (код ЄДРПОУ 20578072) 

порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою 

НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської 

діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України 

«Про ринок природного газу», чинних  Кодексу газорозподільних систем, 
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інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме: 

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення 

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та 

приватних будинках, у яких газ використовується для підігріву води та 

приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – 

Кодекс ГТС), та пункту 4.1 Типового договору транспортування природного 

газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497 

(далі – Типовий договір транспортування), у частині вчасного збалансування 

свого портфоліо балансування, 

абзацу восьмого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних 

систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – 

Кодекс ГРМ), у частині визначення Оператором ГРМ за відсутності зауважень 

до поданих документів або після їх усунення типу приєднання замовника 

протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати 

усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих 

документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання та 

у цей самий строк надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) 

дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, проекту технічних 

умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, 

пункту 8 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ щодо укладання договору 

розподілу природного газу з новим власником тільки після приведення 

комерційного вузла обліку природного газу у відповідність до вимог 

нормативних документів, 

пункту 7 глави 9 розділу Х та пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ 

щодо складання акта про порушення на місці перевірки у разі виявлення під час 

перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду вузла 

обліку ознак порушень, зокрема пошкодження пломб; пошкодження ЗВТ 

(лічильника газу); наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, 

пункту 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ щодо зазначення в протоколі 

щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу дати та орієнтовного часу 

проведення експертизи,  

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ щодо визначення при складанні 

акта про порушення дати та орієнтовного часу засідання комісії, на якому буде 

розглядатися складений акт про порушення та щодо проведення Оператором 

ГРМ засідання комісії з розгляду акта про порушення не пізніше двомісячного 

строку з дня складання акта про порушення; 

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження 

діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про 
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отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП); 

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення 

НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися 

до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення 

тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один 

місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості 

персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається 

протягом 30 днів після закінчення календарного року; 

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання 

коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, 

передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), 

у визначеному розмірі та за цільовим призначенням; 

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема,  

розділу І (2021 рік) Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 −  

2030 роки газорозподільного підприємства АТ «КИЇВОБЛГАЗ», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2471 (зі змінами) (далі – План 

розвитку); 

підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договорами 

транспортування природного газу; 

підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

підпункт 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 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 (але не менше як протягом 10 робочих днів, крім запитів 

під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)); 

підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним 

законодавством, а саме: пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 16 грудня 2020 року № 2471 «Про затвердження Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки газорозподільного підприємства 

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» (далі – постанова № 2471); абзаців третього – восьмого, 

одинадцятого – тринадцятого підпункту 1 пункту 2, абзаців другого, третього, 

шостого та сьомого підпункту 2 пункту 2 та підпункту 3 пункту 2 
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постановляючої частини постанови НКРЕКП від 05 травня 2021 року № 774 

«Про накладення штрафу на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 

(далі – постанова № 774) та абзаців третього – п’ятого пункту 2 постановляючої 

частини постанови НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2670 «Про накладення 

штрафу на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – 

постанова № 2670); 

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів 

розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі 

споживачами; 

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та 

ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий 

природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, 

за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника. 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» у розмірі 850 000 (вісімсот 

п’ятдесят тисяч) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов, а саме:  

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської 

діяльності з розподілу природного газу 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 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та пункту 4.1 Типового 

договору транспортування у частині вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування, 

абзацу восьмого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині 

визначення Оператором ГРМ за відсутності зауважень до поданих документів 

або після їх усунення типу приєднання замовника протягом десяти робочих 
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днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на 

підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця 

забезпечення потужності і точки приєднання та у цей самий строк надання 

йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, 

проекту договору на приєднання, проекту технічних умов приєднання та 

відповідних рахунків щодо їх оплати, 

пункту 8 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ щодо укладання договору 

розподілу природного газу з новим власником тільки після приведення 

комерційного вузла обліку природного газу у відповідність до вимог 

нормативних документів, 

пункту 7 глави 9 розділу Х та пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ 

щодо складання акта про порушення на місці перевірки у разі виявлення під час 

перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду вузла 

обліку ознак порушень, зокрема пошкодження пломб; пошкодження ЗВТ 

(лічильника газу); наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, 

пункту 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ щодо зазначення в протоколі 

щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу дати та орієнтовного часу 

проведення експертизи,  

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ щодо визначення при складанні 

акта про порушення дати та орієнтовного часу засідання комісії, на якому буде 

розглядатися складений акт про порушення та щодо проведення Оператором 

ГРМ засідання комісії з розгляду акта про порушення не пізніше двомісячного 

строку з дня складання акта про порушення; 

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження 

діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП); 

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення 

НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися 

до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення 

тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один 

місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості 

персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається 

протягом 30 днів після закінчення календарного року; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання 

коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, 

передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), 

у визначеному розмірі та за цільовим призначенням; 
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підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема,  

розділу І (2021 рік) Плану розвитку; 

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договорами 

транспортування природного газу; 

підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

підпункту 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 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 (але не менше як протягом 10 робочих днів, крім запитів 

під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)); 

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним 

законодавством, а саме: пункту 2 постановляючої частини постанови № 2471; 

абзаців третього – восьмого, одинадцятого – тринадцятого підпункту 1  

пункту 2, абзаців другого, третього, шостого та сьомого підпункту 2 пункту 2 та 

підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови № 774 та абзаців 

третього – п’ятого пункту 2 постановляючої частини постанови № 2670; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення 

актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі 

споживачами; 

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та 

ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий 

природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, 

за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника. 

 

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»). 

 

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, 

відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення 

заходів державного регулювання, при наступному перегляді тарифу на послуги 

розподілу природного газу для АТ «КИЇВГАЗ» підготувати та винести на 
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засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкти 

рішень, якими врахувати: 

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на 

суму 3 050,2 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 01 квітня 2023 року 

до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2023 рік 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки 

газорозподільного підприємства АТ «КИЇВОБЛГАЗ», якими мають бути 

передбачені додаткові заходи на загальну суму 3 050,2 тис. грн (без ПДВ), у 

тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку; 

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на 

суму 11 120,0 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання у строк 

до 01 грудня 2023 року до НКРЕКП копій підтверджувальних документів щодо 

виконання заходів з придбання спеціалізованої техніки Інвестиційної програми 

за 2021 рік Плану розвитку; 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на 

суму 52 тис. грн (без ПДВ) (невиконання заходів Інвестиційної програми  

на 2021 рік Плану розвитку); 

коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 рік з 

урахуванням положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання 

кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного 

газу». 

 

 
 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 

 

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 «КИЇВОБЛГАЗ» 

 

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 26 грудня  

2022 року № 371, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222 (у редакції 

постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» (далі – Товариство)  

(код ЄДРПОУ 20578072) усунути порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року 

№ 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської 

діяльності з розподілу природного газу 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: 

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення 
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встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та 

приватних будинках, у яких газ використовується для підігріву води та 

приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 8 глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – 

Кодекс ГРМ), щодо укладання договору розподілу природного газу з новим 

власником тільки після приведення комерційного вузла обліку природного 

газу у відповідність до вимог нормативних документів, 

пункту 7 глави 9 розділу Х та пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ 

щодо складання акта про порушення на місці перевірки у разі виявлення під 

час перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду 

вузла обліку ознак порушень, зокрема пошкодження пломб; пошкодження 

ЗВТ (лічильника газу); наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу 

ЗВТ, 

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ щодо визначення при 

складанні акта про порушення дати та орієнтовного часу засідання комісії, на 

якому буде розглядатися складений акт про порушення та щодо проведення 

Оператором ГРМ засідання комісії з розгляду акта про порушення не пізніше 

двомісячного строку з дня складання акта про порушення; 

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження 

діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП); 

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення 

НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися 

до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення 

тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один 

місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості 

персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається 

протягом 30 днів після закінчення календарного року; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку; 

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема,  

розділу І (2021 рік) Плану розвитку; 

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договорами 

транспортування природного газу; 
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підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним 

законодавством, а саме: абзаців третього, четвертого, шостого – восьмого, 

одинадцятого та тринадцятого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини 

постанови НКРЕКП від 05 травня 2021 року № 774 «Про накладення штрафу 

на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 774) та 

абзаців третього – п’ятого пункту 2 постановляючої частини постанови 

НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2670 «Про накладення штрафу на  

АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 2670); 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення 

актів розмежування балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у 

тому числі зі споживачами; 

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та 

ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий 

природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових 

потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником 

лічильника, для чого у строк:  

 

1) до 15 березня 2023 року:  

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи, за 

послуги перевищення замовленої (договірної) потужності в точках 

входу/виходу до/з газотранспортної системи та за негативний небаланс обсягів 

природного газу, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

врегулювати взаємовідносини із споживачами природного газу  

гр. Мельнічук Н.Ф., гр. Солошенко І. С. та гр. Кричун О. В. відповідно до 

рекомендацій НКРЕКП наданих листами від 16 листопада 2021 року  

№ 4301/14.1.2/10-21, від 14 лютого 2022 року № 948/16.3.2/9-22 та  

від 12 жовтня 2022 року № 12071/14.2.2/7-22 відповідно, 

надати до НКРЕКП: 

інформацію щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів 

газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його 

матеріально-технічної бази за результатами роботи у 2021 році, 
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інформацію щодо виплати компенсації 58 споживачам за недотримання 

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), 

виправлений додаток 9 до Мінімальних стандартів та вимог  

за І – IV квартали 2021 року, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки  

від 26 грудня 2022 року № 371, у частині співставлення 1/12 річної замовленої 

потужності (об’єкта) об’єктів споживачів, з інформацією, наданою 

Товариством у формах звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) 

«Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» та  

№ 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на 

послуги розподілу природного газу» за 2021 рік. У разі необхідності надати 

уточнені форми звітності, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки  

від 26 грудня 2022 року № 371, у частині невідповідності інформації щодо 

кількості заяв на приєднання (у тому числі на стандартне та нестандартне 

приєднання), кількості нових приєднань (у тому числі стандартних та 

нестандартних), з інформацією, наданою Товариством у формі № 8а-НКРЕКП-

газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної системи», за 2021 рік. У разі необхідності надати уточнену 

форму звітності, 

інформацію та підтверджувальні документи щодо виконання абзаців 

третього, четвертого, шостого – восьмого, одинадцятого та тринадцятого 

підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини постанови № 774 та абзаців 

третього – п’ятого пункту 2 постановляючої частини постанови № 2670;  

 

2) до 01 квітня 2023 року:  

зміни до Інвестиційної програми АТ «КИЇВОБЛГАЗ» на 2023 рік Плану 

розвитку газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки газорозподільного 

підприємства АТ «КИЇВОБЛГАЗ», якими передбачити додаткові заходи на 

загальну суму 3 050,2 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок коштів 

економії, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної програми на 2021 

рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки, 

 

3) до 01 липня 2023 року: 

забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає 

у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується 

для підігріву води та приготування їжі, відповідно до вимог підпункту «а» 

пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу», 

повідомити НКРЕКП про стан врегулювання питання щодо розширення 

території провадження ліцензованої діяльності, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n825
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n825


5 

 

забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі зі споживачами, 

забезпечити проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, 

транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, 

чи є ліцензіат власником лічильника; 

 

4) до 01 грудня 2023 року довиконати заходи з придбання 

спеціалізованої техніки Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку та 

надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області та НКРЕКП 

копії підтверджувальних документів щодо їх виконання на загальну суму 

11 120,0 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


