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Департамент ліцензійного контролю 

 « 24 » січня  2023 року 

 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на  

АТ «ЛЬВІВГАЗ» 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 «ЛЬВІВГАЗ»  

 

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 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою 

НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116), постанови НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 1780 «Про збільшення 

строку проведення планової перевірки АТ «ЛЬВІВГАЗ» та посвідчення на проведення планової 

перевірки від 22.11.2022 № 402 Відділом НКРЕКП у Львівській області (далі – Відділ НКРЕКП) у термін 

з 02 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року проведено планову перевірку щодо дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» 

(далі – АТ «ЛЬВІВГАЗ», 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 01.01.2021 по 31.12.2021.  

За результатами планової перевірки АТ «ЛЬВІВГАЗ» складено Акт від 29 грудня 2022 року № 376 

(далі – Акт перевірки). Пояснення та доповнення до пояснень до Акту перевірки, надані Ліцензіатом 

листами від 04.01.2023 № 790-Сл-237-0123 та від 09.01.2023 № 790-Сл-378-0123  (далі – Пояснення) до 

НКРЕКП.  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 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. 

У 2021 році Ліцензіат надав звітність щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу за формами, затвердженими 

НКРЕКП: 

до НКРЕКП (на паперових носіях) з порушенням 

встановлених термінів: 

форма № 8 а – НКРЕКП–газ моніторинг (річна) за 

2021 рік - на 2 дні; 

форма № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за 

2021 рік - ІІІ квартал 2021 року на 1 день; 

форма № 8в - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) за 

2021 рік – за січень-березень, травень та грудень від       

1 до 35 днів. 

Відповідно до Пояснень наданих Ліцензіатом у 

зв`язку з впровадженням карантину в Україні на 

протязі 2021 року частина підрозділів АТ 

«ЛЬВІВГАЗ» працювали у дистанційному режимі 

роботи, через масові захворювання на коронавірусну 

інфекцію частина працівників Товариства тимчасово 

не працювали, що у свою чергу вплинуло на порушення 

термінів надання звітності на паперових носіях.  
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
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Щодо невідповідності інформації зазначеної у 

формах звітності 

Комісією з перевірки встановлено, що 

Ліцензіатом подано до НКРЕКП звітність за формою 

№ 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) за січень-

грудень 2021 року із недостовірними показниками. 

Зокрема, у розділі ІV «Стан розрахунків Оператора 

ГРМ за закуплений природний газ для виробничо-

технологічних витрат (ВТВ) та втрат»: 

- розрахунки з ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» показники 

заповнено не у відповідності до первинних 

документів, а саме показники у графі 2 «Борг за 

закуплений природний газ для ВТВ та втрат на 

початок місяця», графах 5, 6 «Оплачено за закуплений 

природний газ для  ВТВ та втрат (з урахуванням боргів 

минулих періодів/років)», графах 7, 8 «Оплачено за 

борги минулих років», графі 9 «Борг за закуплений 

природний газ для ВТВ та втрат» та графі 10 «Борг за 

закуплений природний газ для ВТВ та втрат на кінець 

місяця»; 

- розрахунки з Оператором ГТС України показники 

заповнено не у відповідності до первинних 

документів, а саме показники у графі 2 «Борг за 

закуплений природний газ для ВТВ та втрат на 

початок місяця», графі 9 «Борг за закуплений 

природний газ для ВТВ та втрат» та графі 10 «Борг за 

закуплений природний газ для ВТВ та втрат на кінець 

місяця». 
 

(стор. 14-15 Акта перевірки) 

2 підпункту 14 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов у частині 

дотримання вимог чинного Кодексу 

газорозподільних систем, а також 

виконання умов укладених зі 

споживачами договорів розподілу 

природного газу відповідно до 

Типового договору розподілу 

природного газу, затвердженого 

НКРЕКП, а саме положень пункту 4 

глави 4 розділу ІХ Кодексу ГРМ, 

положень пункту 2 глави 6 розділу Х 

Кодексу ГРМ, положень пункту 5.5  

розділу V Типового договору в частині 

здійснення контрольного зняття показів 

лічильника газу не рідше одного разу на 

шість місяців, у частині визначення 

фактичного об`єму розподілу та 

споживання природного газу на рівні 

планового місячного об’єму 

споживання, у частині здійснення 

контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз 

Під час вибіркового аналізу особових 

рахунків побутових споживачів Комісією з перевірки 

встановлено, що Ліцензіатом по: 

-  особовому рахунку № 0900587738 не було 

проведено нарахування об’ємів газу споживачу у 

березні 2021 року розрахунковим методом на рівні 

планового обсягу споживання; в жовтні 2021 року 

після зняття фактичного показника лічильника газ 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» проведено перерозподіл обсягів 

спожитого природного газу; 

- особовому рахунку № 0900252788 не було проведено 

нарахування об’ємів газу споживачу у березні та 

жовтні 2021 року розрахунковим методом на рівні 

планового обсягу споживання; 

- особовому рахунку № 0900356167 не було проведено 

нарахування об’ємів газу споживачу у березні           

2021 року розрахунковим методом на рівні планового 

обсягу споживання та не дотримано терміну 

контрольного зняття показань лічильника газу не 

рідше одного разу на шість місяців; 

- особовому рахунку № 0900793753 не було проведено 

нарахування об’ємів газу споживачу у квітні та серпні 

2021 року розрахунковим методом на рівні планового 
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на шість місяців. 

 

обсягу споживання та не дотримано терміну 

контрольного зняття показань лічильника газу не 

рідше одного разу на шість місяців. 

(стор. 23-26 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата порушення, зокрема у 

частині здійснення контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість 

місяців, невідбулось  через пандемію. У зв’язку з чим 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» було прийнято рішення не наражати 

на безпеку своїх працівників та споживачів 

природного газу, шляхом зведення контактування 

зазначених до мінімально необхідного. 

3 підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 

10 років. 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» не виконано план розвитку 

газорозподільної системи на наступні 10 років, 

зокрема: 

не виконано Розділ І (2021 рік) Плану розвитку 

газорозподільної системи АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021-

2030 роки (далі – План розвитку на 2021 рік), 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30.12.2020 

№ 2799 (зі змінами). 

Станом на 31.12.2021 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених джерелах 

у сумі 203 790,20 тис. грн (без ПДВ), профінансовані на 

загальну суму 195 055,43 тис. грн (без ПДВ) або 95,71 % 

до затверджених витрат. 

Ліцензіатом закрито актами виконаних робіт  заходи 

на загальну суму 113 182,4 тис. грн (без ПДВ), що 

становить 58,03 % профінансованих витрат.  

За поясненнями Ліцензіата, Товариство не мало 

змоги виконати деякі заходи ІП 2021 року через 

пандемію, загострення епідемічної ситуації, через 

стрімке поширення гострої респіраторної хвороби  

COVID-19. У зв’язку з чим частина підрозділів               

АТ «ЛЬВІВГАЗ» працювали у дистанційному режимі 

роботи. 

Станом на 01.12.2022 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку газорозподільної системи 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021-2030 роки профінансовані та 

закриті актами виконаних робіт  заходи на загальну суму 

на загальну суму 193 668,73 тис. грн (без ПДВ). 

(стор. 27-34 Акта перевірки) 
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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, передбачені 

структурою тарифу (річної планованої 

тарифної виручки) у визначеному 

розмірі та за цільовим призначенням. 

Виявлено відхилення фактичних витрат за 

статтями тарифу від затвердженої структури тарифу 

на послуги розподілу природного газу. Тарифна 

виручка: 

передбачена тарифом  – 1 782 262,5 тис. грн, 

скоригована на факт – 1 812 571,84 тис. грн 

(відхилення – 30 309,34 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 1 833 758,03 тис. грн. (відхилення – 

51 495,53 тис. грн)  

 (стор. 37-38 Акта перевірки) 

4 підпункт  19 пункту  2.2 глави 2 Комісією з перевірки встановлено недотримання 
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Ліцензійних умов у частині 

забезпечення Ліцензіатом надання на 

письмову вимогу постачальника в 

десятиденний термін договору на 

виконання робіт, пов'язаних з 

припиненням/обмеженням 

газопостачання його споживачам, 

підключеним до газорозподільної 

системи ліцензіата 

(від 1 до 25 днів по 7 вимогах) АТ «ЛЬВІВГАЗ» 10-

денного терміну надання на письмову вимогу 

постачальника договору на виконання робіт, 

пов’язаних з припиненням/обмеженням 

газопостачання. 

(стор. 52-53 Акта перевірки) 

 

5 підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором 

газотранспортної системи за надані 

послуги у строки та на умовах, 

визначених договором 

транспортування природного газу. 

Станом на 31.12.2021 заборгованість 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 

отримані у 2021 році послуги по Договору 

транспортування природного газу від 04.02.2020 

№ 2002000109 становить 821 626,96 тис. грн, у т.ч.: 

за послуги балансування – 800 440,73 тис. грн;  

за послуги перевищення потужності – 

21 186,23 тис. грн. 

Станом на 31.12.2021 залишилась заборгованість 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» за 

отримані у минулих роках послуги транспортування 

відповідно до договору від 17.12.2015 № 1512000709 

у розмірі 2 107 831,89 тис. грн; 
 

Довідково: станом на 01.12.2022 загальна 

заборгованість АТ «ЛЬВІВГАЗ»: 

- перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по Договору від 04.02.2020 

№ 2002000109  у розмірі 837 696,17 тис. грн; 

- перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» по Договору від 

17.12.2015 № 1512000709 у розмірі 2 107 831,89 

тис. грн; 

(стор. 58-59 Акта перевірки) 

6 підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання мінімальних 

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

затверджених НКРЕКП, а саме: 

6.1 пунктів 4.1 та 4.6 Стандартів 

та вимог у частині подання 

Оператором ГРМ інформації щодо 

показників комерційної якості надання 

послуг оператора газорозподільної 

системи, переліку джерел інформації, 

реєстру письмових звернень 

споживачів, реєстру надання послуг 

щоквартально до НКРЕКП та її 

територіальних органів за 

місцезнаходженням Оператора ГРМ не 

пізніше ніж через 50 днів після звітного 

періоду 

Комісією з перевірки встановлено 

порушення АТ «ЛЬВІВГАЗ» терміну надання 

інформації за додатками 5, 6, 7, 9  

до Стандартів та вимог за ІІ квартал 2021 року до: 

НКРЕКП – на 5 днів,  

ТО НКРЕКП – на 3 дні.  

(стор. 62 Акта перевірки) 

 

 

 

6.2 

 

 

пункту 2.1 глави 2 Стандартів та 

вимог в частині забезпечення 

мінімальних стандартів та вимог до 

 

Комісією з проведення перевірки 

встановлено, що АТ «ЛЬВІВГАЗ» перевищено: 

-  термін надання технічного доступу до 
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6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 та пункт 2 

Додатку 1 Стандартів та вимог в 

частині сплати Оператором ГРМ 

споживачу або замовнику (у разі 

недотримання мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування 

споживачів під час приєднання до 

газових мереж) компенсацію у 

розмірах, наведених у додатку 1 до цих 

Стандартів та вимог; 

 

 

 

 

пункту 4.5 глави 4 Стандартів та 

вимог у частині формування реєстру 

надання послуг Оператора ГРМ згідно з 

додатком 9. 

газорозподільної системи, у тому числі надання 

дозволу на приєднання, проєкту договору на 

приєднання, технічних умов приєднання та 

відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації 

заяви про приєднання (або дати отримання уточнених 

даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі 

без необхідності їх узгодження з власником мереж 

(послуга за кодом S1.1.1) по 3 замовниках (термін 

перевищено на від 4 до 46 днів). Компенсація за 

недотримання Стандартів та вимог Товариством 

не сплачувалась; 

-  термін надання послуги з приєднання до 

газорозподільної системи  (послуга за кодом S1.4) по 

11 замовниках (термін перевищено від 22 до 449 

днів). Компенсація за недотримання Стандартів та 

вимог Товариством не сплачувалась. 

Комісією з перевірки встановлено, що на 

виконання рекомендацій НКРЕКП, наданих листом від 

13.04.2021 № 3647/16.4.2/9-21, АТ «ЛЬВІВГАЗ» 

невірно була сплачена компенсація споживачу. Під час 

проведення перевірки АТ «ЛЬВІВГАЗ» була 

доплачена компенсація у розмірі 64,4 грн. (без ПДВ), 

про що було повідомлено споживача. 

Крім того, Комісією з перевірки встановлено, 

що відповідно до реєстру надання послуг                          

АТ «ЛЬВІВГАЗ» недотримано строки надання 

послуги з пуску газу в газові мережі внутрішнього 

газопостачання (код послуги S 1.6.1 та S 1.6.2), 

відновлення газопостачання (розподіл природного 

газу) у міській місцевості (код послуги S 4.1 та S 4.2), 

тимчасове припинення розподілу природного газу 

(код послуги S 5.1 та S 5.2) для 86 споживачів (з 

урахуванням перенесення робочих днів відповідно до 

розпорядження КМУ від 30.09.2020 № 1191-р). При 

цьому у реєстрі частина послуг невірно зафіксована за 

кодами у сільській місцевості, хоча мала б бути 

зареєстрована за кодами у міській місцевості, оскільки 

послуга надавалася у містах або селищах міського 

типу, які відносяться до міських населених пунктів. 

Компенсація за недотримання Стандартів та вимог 

Товариством не сплачувалась. 

(стор. 63-65 Акта перевірки) 

7 підпункт 30 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині надання 

НКРЕКП документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, 

необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, 

встановлені НКРЕКП. 

Комісією з перевірки було здійснено вибірковий 

аналіз надання Ліцензіатом відповідей на запити 

НКРЕКП та/або Відділу НКРЕКП у Львівській області 

та встановлено, що АТ «ЛЬВІВГАЗ» надало 

документи або інформацію, необхідні для виконання 

НКРЕКП своїх повноважень, з порушенням 

встановлених листами НКРЕКП строків, а саме: 

на запит  НКРЕКП від 15.07.2021 № 4682/16.1.3/8-

21 перевищення терміну надання відповіді на 10 днів; 

на запит  НКРЕКП від 29.06.2021 № 5995/16.3.2/9-

21 перевищення терміну надання відповіді на 2 дні; 
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на запит  НКРЕКП від 29.06.2021 № 5996/16.3.2/9-

21 перевищення терміну надання відповіді на 5 днів; 

на запит  НКРЕКП від 15.12.2021 

№ 14817/16.3.1/7-21 перевищення терміну надання 

відповіді на 2 дні. 

(стор. 66 Акта перевірки) 

Відповідно до Пояснень АТ «ЛЬВІВГАЗ» у зв`язку з 

впровадженням карантину в Україні на протязі 2021 

року частина підрозділів Товариства працювали у 

дистанційному режимі роботи, через масові 

захворювання на короновірусну інфекцію частина 

працівників АТ «ЛЬВІВГАЗ» тимчасово не працювали, 

що у свою чергу ускладнювало комунікацію між 

підрозділами Товариства стосовно надання 

необхідної інформації для вчасної підготовки 

відповідей на запити НКРЕКП.  

8 підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині обов’язку 

Ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та чинним 

законодавством. 

Ліцензіат не виконав постанову НКРЕКП від 

23.07.2021 № 1162 «Про накладення штрафу на 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» за порушення вимог законодавства 

та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання» (зі змінами), а саме: 

до  01 вересня 2021 року вимоги абзацу 4 

підпункту 1 пункту 2 (відповідь на запит НКРЕКП від 

14.06.2021 № 41/117-21 щодо надання, зокрема, 

узагальненої інформації щодо фактичних обсягів 

розподілу природного газу, обсягів приведених до 

стандартних умов, обсягів природного газу, переданих 

постачальнику у розрізі місяців та детальну 

інформація щодо фактичних обсягів розподілу 

природного газу, обсягів приведених до стандартних 

умов, обсягів природного газу, переданих 

постачальнику за 2017-2020 роки), 

до 01 грудня 2021 року  вимоги підпункту 3 

пункту 2 (щодо довиконання заходів ІП),  

до 31 грудня 2021 року вимоги підпункту 4    

пункту 2 (щодо встановлення лічильників газу, 

проведення періодичної повірки лічильників газу, 

укладання актів розмежування, здійснення 

розрахунків з оператором газотранспортної системи та 

облаштування засобами дистанційної передачі даних 

власних комерційних вузлів обліку). 

(стор. 66-70 Акта перевірки) 
  

9. пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині щодо 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: 

9.1 пункту 1 глави 1 розділу XIV 

Кодексу ГТС та положень пункту 4.1 

Типового договору транспортування, 

у частині вчасного збалансування свого 

портфоліо балансування протягом 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» протягом 2021 року не 

забезпечувало своєчасної збалансованості свого 

портфоліо балансування та не вчиняло дій щодо 

вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування, що призвело до виникнення 
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періоду балансування для мінімізації 

потреб оператора газотранспортної 

системи у вчиненні дій із врегулювання 

небалансів, передбачених цим Кодексом; 

 

негативного небалансу природного газу протягом 

2021 року у обсязі 107 723,26 тис. м3. 
 

(стор. 74 Акта перевірки) 

Відповідно до Пояснень, наявність негативних 

небалансів у деяких звітних періодах 2021 року 

обумовлена відсутністю на ринку пропозицій 

продавців природного газу, які б мали можливість 

постачати Товариству природний газ для покриття 

обсягів виробничо-технологічних втрат та 

нормативних витрат за цінами, що передбачені 

встановленим тарифом на розподіл природного газу 

для Товариства. 

9.2 пункту 6.4 глави 6 Методики 

визначення розмірів нормативних та 

виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу при 

здійсненні розподілу природного газу, 

затвердженої постановою НКРЕКП від 

06.11.2020 № 2033 (далі – Методика), в 

частині забезпечення достовірності 

документів, що подаються ліцензіатом 

для встановлення розмірів нормативних 

втрат/витрат газу. 

 

Комісією з перевірки вибірково було 

перевірено достовірність інформації, наданої 

Ліцензіатом до НКРЕКП для визначення розмірів 

нормативних та виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу, на 2021 рік, та 

інформації, наданої АТ «ЛЬВІВГАЗ» комісії з 

перевірки у відповідь на запит від 06.12.2022                    

№ 41 /504-21, та встановлено невідповідності, а саме: 

- згідно з поіменним реєстром, наданим 

комісії з перевірки, станом на 01.01.2021 в 

експлуатації перебуває 374,797 км сталевих 

розподільних газопроводів (в т. ч. міжселищні) 

діаметром 100 мм, з робочим тиском від 0,05 до 

3 кГс/см2 та терміном експлуатації понад 25 років, але 

не більше 40 років. В інформації, наданій в НКРЕКП, 

у розділі «Нормативні втрати газу QВ11 за 

відповідний період за умовної нормативної 

герметичності стальних газопроводів, з'єднувальних 

деталей, арматури, компенсаторів» відображена 

довжина газопроводів діаметром 100 мм з робочим 

тиском від 0,05 до 3 кГс/см2 – 413,062 км; 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата різниця 

становить 38,265 км., яка відображена в поіменному 

реєстрі QВ11 сталеві розподільні газопроводи (в т. ч. 

міжселищні газопроводи-вводи) з робочим тиском від 

3 до 12 кГс/см2. 

- згідно з поіменним реєстром ГРП, БК ГРП, 

ГРУ, ШРП, наданого комісії з перевірки, станом на 

01.01.2021 в експлуатації перебуває 3 215 одиниць 

основного газового обладнання та приладів (з 

умовним вихідним діаметром регулятора Ду < 100 мм) 

(без працюючих резервних ліній та з одночасною 

роботою резервних ліній) з терміном експлуатації 

більше 25 років. В інформації, наданій в НКРЕКП, в 

розділі «Нормативні втрати газу QВ21 за відповідний 

період за умовної нормативної герметичності 

обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ГРУ, ШРП, 

КБРТ» (з умовним вихідним діаметром регулятора Ду 

< 100мм) в частині переліку обладнання, яке перебуває 

в експлуатації становить 3 526 одиниць основного 
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газового обладнання та приладів (без працюючих 

резервних ліній та з одночасною роботою резервних 

ліній ) з терміном експлуатації більше 25 років. 

Реєстри надаються в електронній формі у форматі 

Excel. 

Відповідно до Пояснень Товариства, різниця 

становить 311 одиниць, яка спричинена врахуванням, 

при розрахунку нормативних втрат по даних 

об`єктах, капітального ремонту існуючого 

обладнання ГРП, ШРП, а не його повної заміни. 
 

 (стор. 78 Акта перевірки) 

9.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац третій 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, в яких природний 

газ використовується: комплексно, у 

тому числі для опалення - до 1 січня 

2012 року; для підігріву води та 

приготування їжі - до 1 січня 2016 року. 

Станом на 31.12.2021 Ліцензіатом не забезпечено 

встановлення лічильників газу у 9 126 споживачів, які 

використовують газ комплексно, в т.ч. для опалення та 

у 1 817 споживачів, які використовують газ для 

підігріву води та приготування їжі.  

(стор. 79-80 Акта перевірки) 

 

9.4 вимог абзацу другого пункту 

3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, у 

частині не забезпечення Оператором 

ГРМ впродовж тримісячного строку 

умов договору на приєднання, що є 

стандартним; 

вимог абзацу четвертого 

пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу 

ГРМ у частині надання замовнику 

протягом десяти робочих днів з дня 

реєстрації заяви про приєднання дозвіл 

на приєднання, проєкт договору на 

приєднання, проєкт технічних умов 

приєднання та відповідні рахунки щодо 

їх оплати; 

- пункту 2.1 глави 2 

Стандартів та вимог 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 Стандартів та 

вимог у частині сплати Оператором 

ГРМ споживачу або замовнику (у разі 

Під час розгляду Комісією з перевірки 

рекомендацій НКРЕКП, наданих листом від 05.08.2021 

№ 5383/16.4.2/8-21 було встановлено, що                          

АТ «ЛЬВІВГАЗ» порушено терміни надання 

споживачу послуги з приєднання до газорозподільної 

системи, яке є стандартним, перевищення терміну 

надання послуги становить 18 днів. 

Компенсація споживачу АТ «ЛЬВІВГАЗ» 

за недотримання Стандартів та вимог не сплачена. 

Під час розгляду Комісією з перевірки 

рекомендацій НКРЕКП, наданих листом від 19.04.2021 

№ 3974/16.4.2/9-21  було встановлено, що проєкт 

технічних умов з приєднання надано АТ «ЛЬВІВГАЗ» 

споживачу з перевищенням терміну на 8 робочих 

днів.  

Компенсація споживачу АТ «ЛЬВІВГАЗ» 

за недотримання Стандартів та вимог не сплачена. 

 

(стор. 83-84 Акта перевірки) 

Відповідно до Пояснень, АТ «ЛЬВІВГАЗ» була 

здійснена виплата компенсації споживачам шляхом 

врахування суми відповідної компенсації, як плати за 

послуги розподілу природного газу, про що було 

повідомлено споживачів рекомендованими листами з 

повідомленням. 
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недотримання мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування 

споживачів під час приєднання до 

газових мереж) компенсацію у 

розмірах, наведених у додатку 1 до цих 

Стандартів та вимог 

10 підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 

Ліцензійних умов, в 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 оформлено 

акти розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із 

споживачами у кількості 6 570 од, або 1,6% . 

 (стор. 100 Акта перевірки) 

11 підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

зобов’язання ліцензіата, відповідно до 

вимог Кодексу ГРМ забезпечити 

періодичну повірку (у тому числі 

демонтаж, транспортування, монтаж та 

ремонт) 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. 

 

У 2021 році із 382 829 лічильників газу, по яким 

необхідно було провести повірку (включаючи 

кількість приладів обліку, по яким настав термін 

повірки та кількість приладів обліку із простроченим 

терміном повірки на початок року) ліцензіатом не 

повірено 332 688 лічильників газу або 86,90%. 
 

(стор.102 Акта перевірки) 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата прикордонне 

розташування зони ліцензійної діяльності 

Товариства вносить свої корективи в процес 

організації повірки. Так споживачі, які працюють за 

межами країни, не використовують свої квартири 

для постійного проживання, що в свою чергу 

ускладнює створення доступу для зняття 

лічильників на повірку. 
 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 16.01.2023 № 29/16-23 та Пояснень Департамент 

ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

1. постанову, якою 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»  

1) накласти штраф на АТ «ЛЬВІВГАЗ» 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 в 

частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування, 

вимог абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині надання замовнику 

протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання дозвіл на приєднання, проєкт 

договору на приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати, 

вимог абзацу другого пункту 3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ  у частині не забезпечення 

Оператором ГРМ впродовж тримісячного строку умов договору на приєднання, що є стандартним; 

пункту 2.1 глави 2 Стандартів та вимог у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог 

до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу, або 
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замовнику (у випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів під час приєднання до газових мереж), 

пункту 2.3 глави 2 Стандартів та вимог у частині сплати Оператором ГРМ споживачу або 

замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів 

під час приєднання до газових мереж) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів 

та вимог, 

пункту 6.4 глави 6 Методики в частині забезпечення достовірності документів, що подаються 

Оператором для встановлення розмірів нормативних втрат/витрат газу; 

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 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог чинного Кодексу 

газорозподільних систем, а також виконання умов укладених із споживачами договорів розподілу 

природного газу відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП; 

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 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в десятиденний термін на 

письмову вимогу постачальника договору на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням 

газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата; 

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 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)); 

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

встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме вимог постанови від 23.07.2021 

№ 1162; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання 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 «ЛЬВІВГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі 

відкритого слухання, проєкти рішень, якими врахувати: 

кошти недовиконання заходів із придбання 9 одиниц автомобілів для аварійно-диспетчерської 

служби Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 − 2030 

роки на загальну суму 7 078,1  тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 01 червня 2023 року до 

НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області копій підтверджувальних документів щодо 

виконання зазначених заходів; 
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коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на відповідну суму в разі 

ненадання до НКРЕКП у термін до 01 квітня 2023 року змін до Інвестиційної програми АТ «ЛЬВІВГАЗ» 

на 2023 рік – Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 − 2032 роки на суму 7 064,38 тис. грн 

(без ПДВ), у тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної 

програми АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2023 рік – Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 − 2032 роки;  

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на суму 548,0 тис. грн 

(без ПДВ) (виконання незатверджених заходів за рахунок коштів Інвестиційної програми 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021 рік – Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030); 

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»; 

 

розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» 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 природний газ використовується: 

комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі 

– до 01 січня 2016 року, 

пункту 6.4 глави 6 Методики в частині забезпечення достовірності документів, що подаються 

Оператором ГРМ для встановлення розмірів нормативних втрат/витрат газу; 

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 Плану розвитку газорозподільної системи 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021 – 2030 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року 

№ 2799; 

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, 

саме пункту 4.5 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156      

(далі –  Стандарти та вимоги), у частині формування реєстру надання послуг Оператора ГРМ згідно з 

додатком 9 та виплати компенсації за недотримання Стандартів та вимог; 

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

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

природного газу, у тому числі із 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:  

надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей даних у звітності за формами  № 8в-НКРЕКП-

газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан 
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розрахунків» за січень – грудень 2021 року та № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2021 рік та у разі необхідності надати 

уточнені форми звітності, 

надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівської області достовірні документи, що 

подаються Оператором ГРМ для встановлення розмірів нормативних втрат/витрат газу; 

надати до НКРЕКП інформацію щодо виплати компенсації 97 споживачам за недотримання 

Стандартів та вимог, 

надати до НКРЕКП виправлений додаток 9 до Стандартів та вимог за 2021 рік, 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи, за надані у 2021 році послуги 

транспортування, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»; 

 

2) до 01 квітня 2023 року подати до НКРЕКП зміни до Інвестиційної програми на 2023 рік Плану 

розвитку газорозподільної системи на 2023  ̶  ̶  2032 роки, у яких передбачити додаткові заходи на 

загальну суму 7 064,3 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 червня 2023 року довиконати заходи з придбання 9 одиниць автомобілів для аварійно-

диспетчерської служби на загальну суму 7 078,1 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП та Відділу 

НКРЕКП у Львівської області копії підтверджуючих документів щодо виконання зазначених заходів; 

 

4) до 01 липня 2023 року забезпечити: 

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, 

у яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення; 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», 

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін 

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

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. 

 

 

 

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  «ЛЬВІВГАЗ» 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 провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, від 29 грудня 2023 року 

№ 376, 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 НКРЕКП від 20 грудня 2022 року          

№ 1780 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

АТ «ЛЬВІВГАЗ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 

22 листопада 2022 року № 402, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» 

(далі – АТ «ЛЬВІВГАЗ») (код ЄДРПОУ 03349039) 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, інших 
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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: комплексно, у тому числі для 

опалення, – до 01 січня 2012 року; 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 четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних 

систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 

(далі – Кодекс ГРМ) (у редакції, що діяла до 17 листопада 2021 року), у частині 

надання замовнику протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про 

приєднання дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, проєкту 

технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, 

абзацу другого пункту 3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ  у частині 

незабезпечення Оператором ГРМ порядку приєднання об’єкта чи земельної 

ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від 

місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного 

строку після укладання договору на приєднання; 

пункту 2.1 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених 

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

вимоги) (у редакції, що діяла до 10 листопада 2022 року), 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 Стандартів та вимог у частині сплати Оператором ГРМ 

споживачу 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 Стандартів та 

вимог, 

пункту 6.4 глави 6 Методики визначення розмірів нормативних та 

виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні 

розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від                            

06 листопада 2020 року № 2033 (далі – Методика),  у частині забезпечення 
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достовірності документів, що подаються Оператором ГРМ для встановлення 

розмірів нормативних втрат/витрат газу; 

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 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

вимог чинного Кодексу газорозподільних систем, а також виконання умов 

укладених із споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до 

Типового договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП; 

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 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в 

десятиденний термін на письмову вимогу постачальника договору на 

виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його 

споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата; 

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема      

розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки 

газорозподільного підприємства АТ «ЛЬВІВГАЗ», затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2799 (зі змінами) (далі – розділ I (2021 рік) 

Плану 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 

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)); 

підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме підпунктів 1, 3 та 4 пункту 2 постанови НКРЕКП від 

23 липня 2021 року № 1162 «Про накладення штрафу на АТ «ЛЬВІВГАЗ» за 

порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів 

державного регулювання» (далі – постанова № 1162); 
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підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів 

розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

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

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 «ЛЬВІВГАЗ» 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 в частині вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування, 

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

надання замовнику протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про 

приєднання дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, проєкту 

технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, 

абзацу другого пункту 3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ  у частині 

незабезпечення Оператором ГРМ порядку приєднання об’єкта чи земельної 

ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від 

місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного 

строку після укладання договору на приєднання,  

пункту 2.1 глави 2 Стандартів та вимог у частині забезпечення 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при 

наданні послуг з розподілу природного газу споживачу або замовнику (у 
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випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж), 

пункту 2.3 глави 2 Стандартів та вимог у частині сплати Оператором ГРМ 

споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та 

вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових 

мереж) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та 

вимог, 

пункту 6.4 глави 6 Методики в частині забезпечення достовірності 

документів, що подаються Оператором ГРМ для встановлення розмірів 

нормативних втрат/витрат газу; 

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 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

вимог чинного Кодексу газорозподільних систем, а також виконання умов 

укладених із споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до 

Типового договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП; 

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 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання в 

десятиденний термін на письмову вимогу постачальника договору на 

виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його 

споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата; 

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 

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)); 
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підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме підпунктів 1, 3 та 4 пункту 2 постанови № 1162; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання 

актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

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

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 «ЛЬВІВГАЗ» підготувати та винести на 

засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкти 

рішень, якими врахувати: 

кошти недовиконання заходів із придбання 9 одиниць автомобілів для 

аварійно-диспетчерської служби Інвестиційної програми за 2021 рік Плану 

розвитку газорозподільної системи на 2021 − 2030 роки на загальну суму 

7 078,1  тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 01 червня 2023 року до 

НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області копій підтвердних 

документів щодо виконання зазначених заходів; 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на 

відповідну суму в разі ненадання до НКРЕКП у термін до 01 квітня 2023 року 

змін до Інвестиційної програми АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2023 рік – Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2023 − 2032 роки на суму 7 064,38 тис. грн (без 

ПДВ), у тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні 

заходів Інвестиційної програми АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2023 рік – Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2023 − 2032 роки;  

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на 

суму 548,0 тис. грн (без ПДВ) (виконання незатверджених заходів за рахунок 

коштів Інвестиційної програми АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021 рік – Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки); 
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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  «ЛЬВІВГАЗ» 
 

 

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 29 грудня  

2022 року № 376, 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 «ЛЬВІВГАЗ» усунути порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу, затверджені 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: 
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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 природний газ використовується: комплексно, у 

тому числі для опалення, – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та 

приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 6.4 глави 6 Методики визначення розмірів нормативних та 

виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні 

розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від                            

06 листопада 2020 року № 2033 (далі – Методика),  у частині забезпечення 

достовірності документів, що подаються Оператором ГРМ для встановлення 

розмірів нормативних втрат/витрат газу; 

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 Плану 

розвитку газорозподільної системи АТ «ЛЬВІВГАЗ» на 2021 – 2030 роки, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2799 (далі – 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2021  ̶ ̶  2030 роки); 

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, а саме пункту 4.5 глави 4 

Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 

2017 року № 1156 (далі – Стандарти та вимоги), у частині формування реєстру 

надання послуг Оператора ГРМ згідно з додатком 9 та виплати компенсації за 

недотримання Стандартів та вимог; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання 

актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

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

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: 
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1) до 15 березня 2023 року:  

надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей даних у звітності за 

формами № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання 

потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» за січень – грудень 

2021 року та № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про застосування 

тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2021 рік та у разі 

необхідності надати уточнені форми звітності, 

надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівської області достовірні 

документи, що подаються Оператором ГРМ для встановлення розмірів 

нормативних втрат/витрат газу; 

надати до НКРЕКП інформацію щодо виплати компенсації                                

97 споживачам за недотримання Стандартів та вимог, 

надати до НКРЕКП виправлений додаток 9 до Стандартів та вимог за   

2021 рік, 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані 

у 2021 році послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»; 
 

2) до 01 квітня 2023 року подати до НКРЕКП зміни до Інвестиційної 

програми на 2023 рік Плану розвитку газорозподільної системи на                       

2023  ̶ ̶  2032 роки, у яких передбачити додаткові заходи на загальну суму    

7 064,3 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 червня 2023 року довиконати заходи з придбання 9 одиниць 

автомобілів для аварійно-диспетчерської служби на загальну суму                  

7 078,1 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у 

Львівської області копії підтвердних документів щодо виконання зазначених 

заходів; 
 

4) до 01 липня 2023 року забезпечити: 

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах 

та приватних будинках, у яких природний газ використовується комплексно, у 

тому числі для опалення; 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», 

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної 

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

числі зі споживачами, 

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, 

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

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

чи є ліцензіат власником лічильника. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


