УТОЧНЕНО
Сектор НКРЕКП у Чернівецькій області
«____» ____________ 2020 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за
порушення Ліцензійних умов з розподілу природного газу та
здійснення заходів державного регулювання»
Сектором НКРЕКП у Чернівецькій області відповідно до Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та на
підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою
НКРЕКП від 26.11.2019 № 2503 з урахуванням постанови НКРЕКП від 06 грудня 2020 року № 2656
«Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року» та посвідчення на проведення планової
перевірки від 03 січня 2020 року № 5 у термін з 28.01.2020 по 10.02.2020 проведено планову перевірку
щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (далі – АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ», Товариство, ліцензіат) Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою
НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01.01.2017 по
31.12.2019 та складено Акт за результатами проведення планового заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 10.02.2020
№ 46, який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП, та яким зафіксовано наступні порушення
Ліцензійних умов
№
з/п

1

Виявлене порушення
підпункту 21 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних
умов
у
частині
виконання
плану
розвитку
газорозподільної системи, зокрема:
розділу
І
Плану
розвитку
газорозподільної
системи
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2017 – 2026
роки, затвердженого постановою
НКРЕКП від 28.12.2017 № 1607 (далі
- Інвестпрограма на 2017 рік),
розділу
І
Плану
розвитку
газорозподільної
системи
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2018 – 2027
роки, затвердженого постановою
НКРЕКП від 13.11.2018 № 1431 (далі
- Інвестпрограма на 2018 рік),
розділу
І
Плану
розвитку
газорозподільної
системи
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2019 – 2028
роки, затвердженого постановою
НКРЕКП від 25.01.2019 № 74 (далі Інвестпрограма на 2019 рік).

Суть порушення
Інвестпрограма на 2017 рік
Станом на 01.01.2018 заходи Інвестпрограми при
запланованому фінансуванні у сумі 19 063,5 тис. грн (без
ПДВ), профінансовано та закрито актами виконаних робіт
на суму 4 890,23 тис. грн.
Станом на 01.02.2020 профінансовано та закрито актами
виконаних робіт заходи Інвестпрограми на суму 12 142,17
тис. грн.
Перевищення вартості більше 5% – 1 065,38 тис. грн.
Економія коштів більше 5% – 38,43 тис. грн.
Враховуючи перевищення вартості по заходам більше
5% та виконання незапланованих обсягів робіт з
реконструкції газорозподільних мереж на суму 6 966,4
тис. грн у кількості 4,560 км невиконання Інвестпрограми
на 2017 рік склало 8 031,78 тис. грн (без ПДВ).
Інвестпрограма на 2018 рік
Станом на 01.01.2019 заходи Інвестпрограми при
запланованому фінансуванні у сумі 19 077,7 тис. грн (без
ПДВ), нарахованих коштах у сумі 12 708,8 тис. грн,
профінансовано та закрито актами виконаних робіт заходи
на суму 11 601,47 тис. грн.
Станом на 01.02.2020 профінансовано та закрито актами

виконаних робіт заходи Інвестпрограми на суму 16 167,00
тис. грн.
Перевищення вартості 5% – 65,18 тис.грн.
Економія коштів більше 5 % – 2 200,52 тис. грн.
Таким чином, невиконання Інвестпрограми на 2018 рік
з урахуванням перевищення вартості по заходам більше 5%
склало 775,36 тис. грн (без ПДВ). Крім того економія
коштів при 100% виконанні заходів на суму
2 200,52 тис. грн (без ПДВ).
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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, за 2017 – 2019 роки.

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
відповідно до постанови НКРЕ від
04.10.2012 №1258 «Про затвердження
форм
звітності
НКРЕ
у
нафтогазовому
комплексі
та
інструкцій щодо їх заповнення» та
постанови НКРЕКП від 07.07.2016
№ 1234 «Про затвердження форм
звітності НКРЕКП щодо здійснення

Інвестпрограма на 2019 рік
Станом на 01.01.2020 заходи Інвестпрограми при
запланованому фінансуванні у сумі 19 063,2 тис. грн (без
ПДВ), нарахованих коштах у сумі 16 111,31 тис. грн,
профінансовано та закрито актами виконаних робіт заходи
на суму 10 904,89 тис. грн.
Перевищення вартості 5% – 229,5 тис.грн.
Економія коштів більше 5 % – 334,87 тис.грн.
Таким чином, невиконання Інвестпрограми на 2019 рік
з урахуванням нарахованих та фактично отриманих
тарифних коштів, перевищення вартості по заходам більше
5% склало 6 069,75 тис. грн (без ПДВ). Крім того економія
коштів при 100% виконанні заходів на суму
526,27 тис. грн (без ПДВ).
(стор. 19-32 Акта перевірки)
2017 рік
Виявлено відхилення фактичних витрат за статтями
тарифу від затвердженої структури тарифу на розподіл
природного газу, а саме як перевитрати так і
недофінансування та отримана додаткова тарифна виручка.
2018 рік
Виявлено відхилення фактичних витрат за статтями
тарифу від затвердженої структури тарифу на розподіл
природного газу, а саме як перевитрати так і
недофінансування та отримана додаткова тарифна виручка.
2019 рік
Виявлено відхилення фактичних витрат за статтями
тарифу від затвердженої структури тарифу на розподіл
природного газу, а саме як перевитрати так і
недофінансування та недоотримана тарифна виручка.
(стор. 35-56 Акта перевірки)
Форму звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного
газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про
ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з
розподілу природного газу» та додаток 3 до форми № 4 у
2017-2018 роках АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» подавало до НКРЕКП
з порушенням терміну від 1 до 19 днів.
Форми звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна)
«Звіт про забезпечення доступу та приєднання до
газорозподільної системи», № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги
розподілу природного газу» та № 8-в-НКРЕКП-газмоніторинг (місячна) «Звіт про використання потужностей
газорозподільної системи» у 2018-2019 роках було подано
до НКРЕКП з порушенням терміну від 1 до 110 днів.
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моніторингу на ринку природного
газу
та
інструкцій
щодо
їх
заповнення»
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних
умов у частині дотримання 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:
1) пункту 9 статті 14 ЗУ «Про
Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики
та
комунальних
послуг» у частині обов’язкового
виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора;

2)
вимог
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), а
саме:
- пункту 2.1 у частині забезпечення
мінімальних стандартів та вимог до
якості обслуговування споживачів
при
наданні
послуг
розподілу
природного газу споживачу або
замовнику;
- пункту 2.3 у частині сплати
Оператором ГРМ компенсації, у разі
недотримання мінімальних стандартів

(стор. 59-61 Акта перевірки)
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» не виконало в повному обсязі
вимоги пункту 2 постанови НКРЕКП від 12.10.2017
№ 1244 у частині встановлення лічильників газу для
населення, що проживає у квартирах та приватних
будинках, в яких газ використовується для підігріву води та
приготування їжі, відповідно до абзацу 3 підпункту «а»
пункту 1 частини 1 статті 6 Закону України «Про
забезпечення комерційного обліку природного газу».
За поясненнями ліцензіата це пов’язано з ненаданням
доступу споживачами до помешкань та їх відсутністю і
припиненням газопостачання.
Також Ліцензіатом не виконані вимоги постанов в
частині оплати штрафа по 850 тис.грн, а саме:
- постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 470 «Про
накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу та здійснення заходів
державного контролю»;
- постанови НКРЕКП від 07.06.2019 № 971 «Про
накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу»;
- постанови НКРЕКП від 20.12.2019 № 2992 «Про
накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу»;
- постанови НКРЕКП від 20.12.2019 № 2993 «Про
накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу»;
- постанови НКРЕКП від 20.12.2019 № 2994 «Про
накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу»
(стор. 68-70 Акта перевірки)

Газопостачання споживачу Кицак Т.М. м. Новоселиця,
вул. 28 Червня 19/1 було відновлено 23.02.2018 згідно з
Актом №159 за дорученням ТОВ «Чернівцігаз збут» від
22.02.18. У звіті зазначена тривалість надання послуги 36
календарних днів, що свідчить про невідповідність даних.
Компенсації за недотримання Мінімальних стандартів
та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні
послуг розподілу природного газу не нараховувались.

та вимог до якості обслуговування
споживачів при наданні послуг
розподілу природного газу та пункту
2.5
у
частині
інформування
Оператором ГРМ споживача про
надання
йому
компенсації
до
завершення розрахункового періоду,
у якому нараховується компенсація;

За заявою Департаменту соцзахисту населення
Чернівецької ОДА від 13.02.2018, лічильник було
встановлено 12.03.2018 (перевищення терміну виконання 18 днів)
За поясненнями ліцензіата це пов’язано з усною
домовленістю із споживачем про відкликання заяви.
За заявою Ломачинецької сільської ради від 31.01.2019
щодо розірвання договору, відповідь була надана із
затримкою, а саме 11.03.2019.
- пункту 4.1 у частині складання
За поясненнями ліцензіата це було пов’язано з
Оператором ГРМ інформації щодо невчасною реєстрацією листів.
показників
комерційної
якості
надання послуг (додаток 5) і подання
щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не
пізніше ніж через 50 днів після
звітного періоду;
- пункту 4.6 у частині подання
Оператором ГРМ переліку джерел
інформації,
реєстру
письмових
звернень споживачів, реєстру надання
Інформація за формами, наведеними у додатках 5, 6, 7
послуг (додатки 6, 7, 9) щоквар- та 9 до Мінімальних стандартів та вимог до якості
тально
до
НКРЕКП
та
її обслуговування споживачів та постачання природного газу,
територіальних органів за місце- затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156
знаходженням Оператора ГРМ або за ІV квартал 2017 року надана ліцензіатом до НКРЕКП з
постачальника не пізніше ніж через порушенням встановленого терміну на 7 днів.
50 днів після звітного періоду;
- пункту 4.9 у частині направлення
(стор. 70-75 Акта перевірки)
інформації, визначеної у пунктах 4.1,
4.6 та 4.8 Оператором ГРМ до
НКРЕКП а також до її територіальних
органів
за
місцезнаходженням
Оператора ГРМ.
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3) абзацу 3 підпункту «а» пункту
1 частини 1 статті 6 ЗУ «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 01 січня 2016 року

Кількість побутових споживачів, у яких природний газ
використовується для підігріву води та приготування їжі:
станом на 31.12.2017 – 7 349 споживачів, з яких без
лічильників 604 споживачі або 8,2 %,
станом на 31.12.2018 – 7 333 споживачі, з яких без
лічильників 509 споживачів або 6,9 %,
станом на 31.12.2019 – 7 358 споживачів, з яких без
лічильників 496 споживачів або 6,7%.
(стор. 75-76 Акта перевірки)

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» не були оформлені акти
Ліцензійних
умов
у
частині розмежування балансової належності та експлуатаційної
укладення
актів
розмежування відповідальності сторін:
балансової
належності
та
станом на 31.12.2017 – 135 441 акт ,
експлуатаційної
відповідальності
станом на 31.12.2018 – 117 485 актів,
сторін з суміжними суб’єктами ринку
станом на 31.12.2019 – 80 836 актів.
природного газу, у тому числі зі
За поясненнями ліцензіата це пов’язано, зокрема з
споживачами
відмовами
споживачів
в
підписанні
актів
та
недостатністю кількості працівників.
(стор. 82-83 Акта перевірки)
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підпункту 27 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних
умов
у
частині
укладення
з
Оператором
ГТС
договору транспортування природного газу відповідно до Типового
договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП
підпункту 28 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 договором
транспортування природного газу (до
20 числа місяця, наступного за
звітним)

Договір на транспортування природного газу
магістральними
трубопроводами
від
17.12.2011
№ 1109011173/П45, укладений АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» з
АТ «УКРТРАНСГАЗ», не відповідав формі Типового
договору, затвердженого постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2497
(стор. 85-86 Акта перевірки)
Заборгованість
АТ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ»
перед
АТ «УКРТРАНСГАЗ» за отримані послуги:
станом на 31.12.2017 складала 58,92 тис. грн, яка була
погашена протягом 2018 року,
станом на 31.12.2018 складала 53,2 тис. грн, яка була
погашена протягом 2019 року.
Станом
на
31.12.2019
заборгованість
перед
АТ «УКРТРАНСГАЗ» за отримані послуги у 2019 році
відсутня.
(стор. 90-92 Акта перевірки)

Враховуючи вищезазначене сектор НКРЕКП у Чернівецькій області пропонує прийняти
постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» накласти штраф на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» у розмірі 850,0 тис. грн за вищезазначені порушення
Ліцензійних умов.
2. Відповідно до пункту 1 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, зобов’язати АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»
забезпечити у строк:
1)
до 15 квітня 2020 року
подання до НКРЕКП Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2020 рік (розділ І
Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ»), у якій передбачити додаткові заходи за рахунок коштів економії, яка виникла при
виконанні заходів Інвестиційних програм АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2017 – 2019 роки, на загальну суму
2 765,22 тис. грн (без ПДВ);
надання пояснень щодо затримки наданих споживачам послуг, зокрема послуги за кодом
S 1.1.1 «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) без необхідності їх узгодження з
власником газових мереж» згідно з додатком 9 до Мінімальних стандартів та вимог за період 2018 –
2019 роки;
2)
до 01 липня 2020 року:
завершення фактичного виконання (фінансування та освоєння) заходів Інвестиційної
програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи на
2018 – 2027 роки газорозподільного підприємства АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ») на суму 561,32 тис. грн (без
ПДВ) та Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2019 рік (розділ I Плану розвитку
газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»)
на суму 1 893,45 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП на загальну
суму 2 454,77 тис. грн (без ПДВ);
фактичне виконання заходів із встановлення, заміни та придбання обмінного фонду
індивідуальних лічильників газу Інвестпрограми на 2018 рік на суму 710,18 тис. грн (без ПДВ) та
заміни і придбання обмінного фонду індивідуальних лічильників газу Інвестпрограми на 2019 рік
на суму 5 840,25 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт на загальну
суму 6 550,43 тис. грн (без ПДВ);

здійснення виплат компенсації споживачам за недотримання строків надання відповідей на
звернення споживачів відповідно до Мінімальних стандартів та вимог при наданні послуг розподілу
природного газу;
3)
до 31 грудня 2020 року:
встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних
будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, відповідно до вимог
абзацу третього 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.
3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів
державного регулювання, 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» при перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу
для
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ» розглянути питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки з
урахуванням:
1) коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 8 326,46
тис. грн (без ПДВ) - невикористані кошти, які були передбачені структурою тарифу як джерело
фінансування Інвестиційних програм на 2017 – 2019 роки;
2) коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 27 086,15
тис. грн (без ПДВ) - отримана додаткова тарифна виручка протягом 2017 –2019 років;
3) коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну
суму 2 765,22 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП Інвестиційної програми
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2020 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 –2029
роки АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»), зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 2 постановляючої
частини цієї постанови;
4) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну
суму 2 454,77 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП
копій актів виконаних робіт, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 постановляючої
частини цієї постанови;
5) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну
суму 6 550,43 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП
копій актів виконаних робіт, зазначених в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 постановляючої
частини цієї постанови;
6) щодо коригування річної планованої тарифної виручки для фінансування компенсацій
витрат, пов’язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2019 році природного газу для виробничотехнологічних витрат, нормативних та питомих втрат.
О. Змеул
Голова комісії з перевірки
ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

Київ

№ _______________

Про
накладення
штрафу
на
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
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 20 березня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за
результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу, від 10 лютого 2020 року № 46, проведеного згідно з Планом
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік,
затвердженим постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, на
підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, у І кварталі 2020 року» та
посвідчення про проведення планової перевірки від 03 січня 2020 року № 5,
установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (код ЄДРПОУ 03336166) порушило 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 дотримання 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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абзацу третього 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 газ використовується для підігріву
води та приготування їжі, – до 01 січня 2016 року,
частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у
частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішень Регулятора,
пункту 2.1 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП
від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у
частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу
споживачу або замовнику (у випадку недотримання мінімальних стандартів та
вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових
мереж),
пункту 2.3 Мінімальних стандартів та вимог у частині сплати Оператором
ГРМ у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу,
зазначених у пункті 2.2 цієї глави, 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 Мінімальних стандартів та вимог,
пункту 2.5 Мінімальних стандартів та вимог у частині обов’язку
Оператора ГРМ проінформувати споживача (замовника) про надання йому
компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату послуг розподілу
природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача на веб-сайті
Оператора ГРМ, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду,
у якому нараховується компенсація,
пункту 4.1 Мінімальних стандартів та вимог у частині складання
Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання
послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5) станом на останнє
число звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж
через 50 днів після звітного періоду,
пункту 4.6 Мінімальних стандартів та вимог у частині подання
Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень
споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або
постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,
пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині
направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави,
Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному
вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора
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ГРМ;
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 Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на
2017 – 2026 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 березня 2017 року
№ 418 (далі – розділ I (2017 рік) Плану розвитку), розділу І Плану розвитку
газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2018 – 2027 роки,
затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2018 року № 1431 (далі –
розділ I (2018 рік) Плану розвитку), та розділу І Плану розвитку
газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2019 – 2028 роки,
затвердженого постановою НКРЕКП від 25 січня 2019 року № 74 (далі – розділ
I (2019 рік) Плану розвитку);
підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення з
оператором газотранспортної системи договору транспортування природного
газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу,
затвердженого НКРЕКП;
підпункт 28 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 договором
транспортування природного газу;
підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів
розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності
сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі
споживачами.
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.
Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та
22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф на
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
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СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» у розмірі 850 000 (вісімсот п`ятдесят тисяч)
гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме:
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог Закону
України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу ГРМ, інших
нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних
документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:
абзацу третього 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 газ використовується для підігріву
води та приготування їжі,
пункту 2.1 Мінімальних стандартів та вимог у частині забезпечення
мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при
наданні послуг розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадку
недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів під час приєднання до газових мереж),
пункту 2.3 Мінімальних стандартів та вимог у частині сплати Оператором
ГРМ, у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу,
зазначених у пункті 2.2 цієї глави, 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 Мінімальних стандартів та вимог,
пункту 2.5 Мінімальних стандартів та вимог у частині обов’язку
Оператора ГРМ проінформувати споживача (замовника) про надання йому
компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату послуг розподілу
природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача на веб-сайті
Оператора ГРМ, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду,
у якому нараховується компенсація,
пункту 4.1 Мінімальних стандартів та вимог у частині складання
Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання
послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5) станом на останнє
число звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж
через 50 днів після звітного періоду,
пункту 4.6 Мінімальних стандартів та вимог у частині подання
Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень
споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або
постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,
пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині
направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави,
Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному
вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора
ГРМ;

5

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.
Зазначені суми штрафів мають бути сплачені до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).
2. Відповідно до пункту 1 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, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» забезпечити
у строк:
1) до 15 квітня 2020 року:
подання до НКРЕКП Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на
2020 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки
газорозподільного підприємства АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»), у якій передбачити
додаткові заходи за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні
заходів Інвестиційних програм АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2017 – 2019 роки, на
загальну суму 2 765,22 тис. грн (без ПДВ),
надання пояснень щодо затримки наданих споживачам послуг, зокрема
послуги за кодом S 1.1.1 «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) без необхідності їх узгодження з
власником газових мереж» згідно з додатком 9 до Мінімальних стандартів та
вимог за період 2018 – 2019 роки;
2) до 01 липня 2020 року:
завершення фактичного виконання (фінансування та освоєння) заходів
розділу I (2018 рік) Плану розвитку на суму 561,32 тис. грн (без ПДВ) та
розділу I (2019 рік) Плану розвитку на суму 1 893,45 тис. грн (без ПДВ) та
надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП на загальну суму 2 454,77 тис.
грн (без ПДВ),
фактичне виконання заходів із встановлення, заміни та придбання
обмінного фонду індивідуальних лічильників газу розділу I (2018 рік) Плану
розвитку на суму 710,18 тис. грн (без ПДВ) та заміну і придбання обмінного
фонду індивідуальних лічильників газу розділу I (2019 рік) Плану розвитку на
суму 5 840,25 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних
робіт на загальну суму 6 550,43 тис. грн (без ПДВ),
здійснення виплати компенсацій споживачам за недотримання строків
надання відповідей на звернення споживачів згідно з додатком 1 до
Мінімальних стандартів та вимог;
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3) до 31 грудня 2020 року:
встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах
та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та
приготування їжі, відповідно до вимог абзацу третього 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.
3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах
здійснення заходів державного регулювання, 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» при перегляді тарифу на послуги розподілу
природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» підготувати та винести на
засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проект
рішення:
1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу
природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ»
відповідно
до
затвердженої методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу
природного газу з урахуванням:
невикористання коштів у сумі 8 326,46 тис. грн (без ПДВ), які були
передбачені структурою тарифу як джерело фінансування Інвестиційних
програм за 2017 – 2019 роки,
отримання додаткової тарифної виручки у сумі 27 086,15 тис. грн (без
ПДВ) протягом 2017 – 2019 років;
2) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону
зменшення на загальну суму 2 765,22 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП Інвестиційної програми
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2020 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної
системи на 2020 – 2029 роки АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»), зазначеної в абзаці другому
підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;
3)
щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону
зменшення на загальну суму 2 454,77 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання
та/або
ненадання
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП копій актів
виконаних робіт, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 2
постановляючої частини цієї постанови;
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4)
щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону
зменшення на загальну суму 6 550,43 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання
та/або
ненадання
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП копій актів
виконаних робіт, зазначених в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2
постановляючої частини цієї постанови;
5)
щодо коригування річної планованої тарифної виручки для
фінансування компенсацій витрат, пов’язаних із різницею в цінах при закупівлі
у 2019 році природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних
та питомих втрат.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________ 2020 року

___________________
(підпис)

Сектор НКРЕКП у Чернівецькій області
«____» ____________ 2020 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за
порушення Ліцензійних умов з розподілу природного газу та
здійснення заходів державного регулювання»
Сектором НКРЕКП у Чернівецькій області відповідно до Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та на
підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою
НКРЕКП від 26.11.2019 № 2503 з урахуванням постанови НКРЕКП від 06 грудня 2020 року № 2656
«Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року» та посвідчення на проведення планової
перевірки від 03 січня 2020 року № 5 у термін з 28.01.2020 по 10.02.2020 проведено планову перевірку
щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (далі – АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ», Товариство, ліцензіат) Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою
НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01.01.2017 по
31.12.2019 та складено Акт за результатами проведення планового заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 10.02.2020
№ 46, який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП, та яким зафіксовано наступні порушення
Ліцензійних умов
№
з/п

1

Виявлене порушення
підпункту 21 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних
умов
у
частині
виконання
плану
розвитку
газорозподільної системи, зокрема:
розділу
І
Плану
розвитку
газорозподільної
системи
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2017 – 2026
роки, затвердженого постановою
НКРЕКП від 28.12.2017 № 1607 (далі
- Інвестпрограма на 2017 рік),
розділу
І
Плану
розвитку
газорозподільної
системи
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2018 – 2027
роки, затвердженого постановою
НКРЕКП від 13.11.2018 № 1431 (далі
- Інвестпрограма на 2018 рік),
розділу
І
Плану
розвитку
газорозподільної
системи
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2019 – 2028
роки, затвердженого постановою
НКРЕКП від 25.01.2019 № 74 (далі Інвестпрограма на 2019 рік).

Суть порушення
Інвестпрограма на 2017 рік
Станом на 01.01.2018 заходи Інвестпрограми при
запланованому фінансуванні у сумі 19 063,5 тис. грн (без
ПДВ), профінансовано та закрито актами виконаних робіт
на суму 4 890,23 тис. грн.
Станом на 01.02.2020 профінансовано та закрито актами
виконаних робіт заходи Інвестпрограми на суму 12 142,17
тис. грн.
Перевищення вартості більше 5% – 1 065,38 тис. грн.
Економія коштів більше 5% – 38,43 тис. грн.
Враховуючи перевищення вартості по заходам більше
5% та виконання незапланованих обсягів робіт з
реконструкції газорозподільних мереж на суму 6 966,4
тис. грн у кількості 4,560 км невиконання Інвестпрограми
на 2017 рік склало 8 031,78 тис. грн (без ПДВ).
Інвестпрограма на 2018 рік
Станом на 01.01.2019 заходи Інвестпрограми при
запланованому фінансуванні у сумі 19 077,7 тис. грн (без
ПДВ), нарахованих коштах у сумі 12 708,8 тис. грн,
профінансовано та закрито актами виконаних робіт заходи
на суму 11 601,47 тис. грн.
Станом на 01.02.2020 профінансовано та закрито актами

виконаних робіт заходи Інвестпрограми на суму 16 167,00
тис. грн.
Перевищення вартості 5% – 65,18 тис.грн.
Економія коштів більше 5 % – 2 200,52 тис. грн.
Таким чином, невиконання Інвестпрограми на 2018 рік
з урахуванням перевищення вартості по заходам більше 5%
склало 775,36 тис. грн (без ПДВ). Крім того економія
коштів при 100% виконанні заходів на суму
2 200,52 тис. грн (без ПДВ).
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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, за 2017 – 2019 роки.

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
відповідно до постанови НКРЕ від
04.10.2012 №1258 «Про затвердження
форм
звітності
НКРЕ
у
нафтогазовому
комплексі
та
інструкцій щодо їх заповнення» та
постанови НКРЕКП від 07.07.2016
№ 1234 «Про затвердження форм
звітності НКРЕКП щодо здійснення

Інвестпрограма на 2019 рік
Станом на 01.01.2020 заходи Інвестпрограми при
запланованому фінансуванні у сумі 19 063,2 тис. грн (без
ПДВ), нарахованих коштах у сумі 16 111,31 тис. грн,
профінансовано та закрито актами виконаних робіт заходи
на суму 10 904,89 тис. грн.
Перевищення вартості 5% – 229,5 тис.грн.
Економія коштів більше 5 % – 334,87 тис.грн.
Таким чином, невиконання Інвестпрограми на 2019 рік
з урахуванням нарахованих та фактично отриманих
тарифних коштів, перевищення вартості по заходам більше
5% склало 6 069,75 тис. грн (без ПДВ). Крім того економія
коштів при 100% виконанні заходів на суму
526,27 тис. грн (без ПДВ).
(стор. 19-32 Акта перевірки)
2017 рік
Виявлено відхилення фактичних витрат за статтями
тарифу від затвердженої структури тарифу на розподіл
природного газу, а саме як перевитрати так і
недофінансування та отримана додаткова тарифна виручка.
2018 рік
Виявлено відхилення фактичних витрат за статтями
тарифу від затвердженої структури тарифу на розподіл
природного газу, а саме як перевитрати так і
недофінансування та отримана додаткова тарифна виручка.
2019 рік
Виявлено відхилення фактичних витрат за статтями
тарифу від затвердженої структури тарифу на розподіл
природного газу, а саме як перевитрати так і
недофінансування та недоотримана тарифна виручка.
(стор. 35-56 Акта перевірки)
Форму звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного
газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про
ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з
розподілу природного газу» та додаток 3 до форми № 4 у
2017-2018 роках АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» подавало до НКРЕКП
з порушенням терміну від 1 до 19 днів.
Форми звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна)
«Звіт про забезпечення доступу та приєднання до
газорозподільної системи», № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги
розподілу природного газу» та № 8-в-НКРЕКП-газмоніторинг (місячна) «Звіт про використання потужностей
газорозподільної системи» у 2018-2019 роках було подано
до НКРЕКП з порушенням терміну від 1 до 110 днів.
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моніторингу на ринку природного
газу
та
інструкцій
щодо
їх
заповнення»
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних
умов у частині дотримання 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:
1) пункту 9 статті 14 ЗУ «Про
Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики
та
комунальних
послуг» у частині обов’язкового
виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора;

2)
вимог
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), а
саме:
- пункту 2.1 у частині забезпечення
мінімальних стандартів та вимог до
якості обслуговування споживачів
при
наданні
послуг
розподілу
природного газу споживачу або
замовнику;
- пункту 2.3 у частині сплати
Оператором ГРМ компенсації, у разі
недотримання мінімальних стандартів

(стор. 59-61 Акта перевірки)
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» не виконало в повному обсязі
вимоги пункту 2 постанови НКРЕКП від 12.10.2017
№ 1244 у частині встановлення лічильників газу для
населення, що проживає у квартирах та приватних
будинках, в яких газ використовується для підігріву води та
приготування їжі, відповідно до абзацу 3 підпункту «а»
пункту 1 частини 1 статті 6 Закону України «Про
забезпечення комерційного обліку природного газу».
За поясненнями ліцензіата це пов’язано з ненаданням
доступу споживачами до помешкань та їх відсутністю і
припиненням газопостачання.
Також Ліцензіатом не виконані вимоги постанов в
частині оплати штрафа по 850 тис.грн, а саме:
- постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 470 «Про
накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу та здійснення заходів
державного контролю»;
- постанови НКРЕКП від 07.06.2019 № 971 «Про
накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу»;
- постанови НКРЕКП від 20.12.2019 № 2992 «Про
накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу»;
- постанови НКРЕКП від 20.12.2019 № 2993 «Про
накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу»;
- постанови НКРЕКП від 20.12.2019 № 2994 «Про
накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу»
(стор. 68-70 Акта перевірки)

Газопостачання споживачу Кицак Т.М. м. Новоселиця,
вул. 28 Червня 19/1 було відновлено 23.02.2018 згідно з
Актом №159 за дорученням ТОВ «Чернівцігаз збут» від
22.02.18. У звіті зазначена тривалість надання послуги 36
календарних днів, що свідчить про невідповідність даних.
Компенсації за недотримання Мінімальних стандартів
та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні
послуг розподілу природного газу не нараховувались.

та вимог до якості обслуговування
споживачів при наданні послуг
розподілу природного газу та пункту
2.5
у
частині
інформування
Оператором ГРМ споживача про
надання
йому
компенсації
до
завершення розрахункового періоду,
у якому нараховується компенсація;

За заявою Департаменту соцзахисту населення
Чернівецької ОДА від 13.02.2018, лічильник було
встановлено 12.03.2018 (перевищення терміну виконання 18 днів)
За поясненнями ліцензіата це пов’язано з усною
домовленістю із споживачем про відкликання заяви.
За заявою Ломачинецької сільської ради від 31.01.2019
щодо розірвання договору, відповідь була надана із
затримкою, а саме 11.03.2019.
- пункту 4.1 у частині складання
За поясненнями ліцензіата це було пов’язано з
Оператором ГРМ інформації щодо невчасною реєстрацією листів.
показників
комерційної
якості
надання послуг (додаток 5) і подання
щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не
пізніше ніж через 50 днів після
звітного періоду;
- пункту 4.6 у частині подання
Оператором ГРМ переліку джерел
інформації,
реєстру
письмових
звернень споживачів, реєстру надання
Інформація за формами, наведеними у додатках 5, 6, 7
послуг (додатки 6, 7, 9) щоквар- та 9 до Мінімальних стандартів та вимог до якості
тально
до
НКРЕКП
та
її обслуговування споживачів та постачання природного газу,
територіальних органів за місце- затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156
знаходженням Оператора ГРМ або за ІV квартал 2017 року надана ліцензіатом до НКРЕКП з
постачальника не пізніше ніж через порушенням встановленого терміну на 7 днів.
50 днів після звітного періоду;
- пункту 4.9 у частині направлення
(стор. 70-75 Акта перевірки)
інформації, визначеної у пунктах 4.1,
4.6 та 4.8 Оператором ГРМ до
НКРЕКП а також до її територіальних
органів
за
місцезнаходженням
Оператора ГРМ.
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3) абзацу 3 підпункту «а» пункту
1 частини 1 статті 6 ЗУ «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 01 січня 2016 року,

Кількість побутових споживачів, у яких природний газ
використовується для підігріву води та приготування їжі:
станом на 31.12.2017 – 7 349 споживачів, з яких без
лічильників 604 споживачі або 8,2 %,
станом на 31.12.2018 – 7 333 споживачі, з яких без
лічильників 509 споживачів або 6,9 %,
станом на 31.12.2019 – 7 358 споживачів, з яких без
лічильників 496 споживачів або 6,7%.
(стор. 75-76 Акта перевірки)

4) глави 4 розділу ІХ Кодексу
ГРМ
у
частині
визначення
фактичного
об’єму
споживання
(розподілу) природного газу по
об’єкту побутового споживача на
межі балансової належності між
Оператором ГРМ і побутовим
споживачем на підставі даних
лічильника природного
газу з
урахуванням вимог цього Кодексу.

Донарахування
обсягів
природного
газу
із
застосуванням коефіцієнту приведення об'єму природного
газу до стандартних умов побутовим споживачам АТ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ», які забезпечені лічильниками газу за
період:
з жовтня 2018 року по 31 грудня 2018 року склало
1 431,315 тис.куб.м, в грошовому еквіваленті - 12 195,73
тис. грн,
з січня 2019 року по 31 грудня 2019 року склало
2 928,5 тис.куб.м, в грошовому еквіваленті - 24 119,72 тис.
грн.

Всього 4 359,815 тис.куб.м, у грошовому еквіваленті
36 315,45 тис. грн.
(стор. 77-80 Акта перевірки)
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» не були оформлені акти
розмежування балансової належності та експлуатаційної
відповідальності сторін:
станом на 31.12.2017 – 135 441 акт ,
станом на 31.12.2018 – 117 485 актів,
станом на 31.12.2019 – 80 836 актів.
За поясненнями ліцензіата це пов’язано, зокрема з
відмовами
споживачів
в
підписанні
актів
та
недостатністю кількості працівників.
(стор. 82-83 Акта перевірки)
Договір на транспортування природного газу
магістральними
трубопроводами
від
17.12.2011
№ 1109011173/П45, укладений АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» з
АТ «УКРТРАНСГАЗ», не відповідав формі Типового
договору, затвердженого постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2497
(стор. 85-86 Акта перевірки)
Заборгованість
АТ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ»
перед
АТ «УКРТРАНСГАЗ» за отримані послуги:
станом на 31.12.2017 складала 58,92 тис. грн, яка була
погашена протягом 2018 року,
станом на 31.12.2018 складала 53,2 тис. грн, яка була
погашена протягом 2019 року.
Станом
на
31.12.2019
заборгованість
перед
АТ «УКРТРАНСГАЗ» за отримані послуги у 2019 році
відсутня.
(стор. 90-92 Акта перевірки)
–
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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 27 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних
умов
у
частині
укладення
з
Оператором
ГТС
договору транспортування природного газу відповідно до Типового
договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП
підпункту 28 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 договором
транспортування природного газу (до
20 числа місяця, наступного за
звітним)

Враховуючи вищезазначене сектор НКРЕКП у Чернівецькій області пропонує прийняти
постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» накласти штраф на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» у розмірі 850,0 тис. грн за вищезазначені порушення
Ліцензійних умов.
2. Відповідно до пункту 1 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, зобов’язати АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»
забезпечити у строк:
1)
до 15 квітня 2020 року
подання до НКРЕКП Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2020 рік (розділ І
Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ»), у якій передбачити додаткові заходи за рахунок коштів економії, яка виникла при
виконанні заходів Інвестиційних програм АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2017 – 2019 роки, на загальну суму
2 765,22 тис. грн (без ПДВ);
надання пояснень щодо затримки наданих споживачам послуг, зокрема послуги за кодом
S 1.1.1 «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) без необхідності їх узгодження з
власником газових мереж» згідно з додатком 9 до Мінімальних стандартів та вимог за період 2018 –
2019 роки;

2)
до 01 липня 2020 року:
завершення фактичного виконання (фінансування та освоєння) заходів Інвестиційної
програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2018 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи на
2018 – 2027 роки газорозподільного підприємства АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ») на суму 561,32 тис. грн (без
ПДВ) та Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2019 рік (розділ I Плану розвитку
газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»)
на суму 1 893,45 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП на загальну
суму 2 454,77 тис. грн (без ПДВ);
фактичне виконання заходів із встановлення, заміни та придбання обмінного фонду
індивідуальних лічильників газу Інвестпрограми на 2018 рік на суму 710,18 тис. грн (без ПДВ) та
заміни і придбання обмінного фонду індивідуальних лічильників газу Інвестпрограми на 2019 рік
на суму 5 840,25 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт на загальну
суму 6 550,43 тис. грн (без ПДВ);
здійснення виплат компенсації споживачам за недотримання строків надання відповідей на
звернення споживачів відповідно до Мінімальних стандартів та вимог при наданні послуг розподілу
природного газу;
приведення своїх дій у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом здійснення
перерахунку споживачам у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу)
природного газу по об’єктах побутових споживачів на підставі даних лічильників природного газу,
починаючи з жовтня 2018 року;
3)
до 31 грудня 2020 року:
встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних
будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, відповідно до вимог
абзацу третього 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.
3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів
державного регулювання, 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» при перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводитиметься у формі
відкритого слухання, проект рішення:
1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» відповідно до затвердженої методики визначення та розрахунку тарифу на
послуги розподілу природного газу з урахуванням:
невикористання коштів у сумі 8 326,46 тис. грн (без ПДВ), які були передбачені структурою
тарифу як джерело фінансування Інвестиційних програм за 2017 – 2019 роки,
отримання додаткової тарифної виручки у сумі 27 086,15 тис. грн (без ПДВ) протягом 2017 –
2019 років;
2) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну
суму 2 765,22 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП Інвестиційної
програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2020 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020
– 2029 роки АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»), зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 2 постановляючої
частини цієї постанови;
3) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну
суму 2 454,77 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до
НКРЕКП копій актів виконаних робіт, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 2
постановляючої частини цієї постанови;
4) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну
суму 6 550,43 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до
НКРЕКП копій актів виконаних робіт, зазначених в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2
постановляючої частини цієї постанови;

5) щодо коригування річної планованої тарифної виручки для фінансування компенсацій
витрат, пов’язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2019 році природного газу для виробничотехнологічних витрат, нормативних та питомих втрат.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

Київ

№ _______________

Про
накладення
штрафу
на
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення
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 20 березня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за
результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу, від 10 лютого 2020 року № 46, проведеного згідно з Планом
здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік,
затвердженим постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, на
підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення
планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, у І кварталі 2020 року» та
посвідчення про проведення планової перевірки від 03 січня 2020 року № 5,
установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (код ЄДРПОУ 03336166) порушило 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 дотримання 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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абзацу третього 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 газ використовується для підігріву
води та приготування їжі, – до 01 січня 2016 року,
частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у
частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішень Регулятора,
вимог глави 4 розділу ІХ Кодексу ГРМ у частині визначення фактичного
об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового
споживача на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим
споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог
цього Кодексу,
пункту 2.1 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП
від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у
частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу
споживачу або замовнику (у випадку недотримання мінімальних стандартів та
вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових
мереж),
пункту 2.3 Мінімальних стандартів та вимог у частині сплати Оператором
ГРМ у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу,
зазначених у пункті 2.2 цієї глави, 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 Мінімальних стандартів та вимог,
пункту 2.5 Мінімальних стандартів та вимог у частині обов’язку
Оператора ГРМ проінформувати споживача (замовника) про надання йому
компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату послуг розподілу
природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача на веб-сайті
Оператора ГРМ, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду,
у якому нараховується компенсація,
пункту 4.1 Мінімальних стандартів та вимог у частині складання
Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання
послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5) станом на останнє
число звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж
через 50 днів після звітного періоду,
пункту 4.6 Мінімальних стандартів та вимог у частині подання
Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень
споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або
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постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,
пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині
направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави,
Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному
вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора
ГРМ;
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 Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на
2017 – 2026 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 березня 2017 року
№ 418 (далі – розділ I (2017 рік) Плану розвитку), розділу І Плану розвитку
газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2018 – 2027 роки,
затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2018 року № 1431 (далі –
розділ I (2018 рік) Плану розвитку), та розділу І Плану розвитку
газорозподільної системи ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2019 – 2028 роки,
затвердженого постановою НКРЕКП від 25 січня 2019 року № 74 (далі – розділ
I (2019 рік) Плану розвитку);
підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення з
оператором газотранспортної системи договору транспортування природного
газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу,
затвердженого НКРЕКП;
підпункт 28 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 договором
транспортування природного газу;
підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів
розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності
сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі
споживачами.
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:
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1.
Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та
22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф на
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» у розмірі 850 000 (вісімсот п`ятдесят тисяч)
гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме:
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог Закону
України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу ГРМ, інших
нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних
документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:
абзацу третього 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 газ використовується для підігріву
води та приготування їжі,
глави 4 розділу ІХ Кодексу ГРМ у частині визначення фактичного об’єму
споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача на
межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на
підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу
у 2019 році,
пункту 2.1 Мінімальних стандартів та вимог у частині забезпечення
мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при
наданні послуг розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадку
недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів під час приєднання до газових мереж),
пункту 2.3 Мінімальних стандартів та вимог у частині сплати Оператором
ГРМ, у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості
обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу,
зазначених у пункті 2.2 цієї глави, 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 Мінімальних стандартів та вимог,
пункту 2.5 Мінімальних стандартів та вимог у частині обов’язку
Оператора ГРМ проінформувати споживача (замовника) про надання йому
компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату послуг розподілу
природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача на веб-сайті
Оператора ГРМ, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду,
у якому нараховується компенсація,
пункту 4.1 Мінімальних стандартів та вимог у частині складання
Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання
послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5) станом на останнє
число звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж
через 50 днів після звітного періоду,
пункту 4.6 Мінімальних стандартів та вимог у частині подання
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Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень
споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її
територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або
постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,
пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині
направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави,
Оператором ГРМ до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному
вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора
ГРМ;
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.
Зазначені суми штрафів мають бути сплачені до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).
2. Відповідно до пункту 1 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, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» забезпечити
у строк:
1) до 15 квітня 2020 року:
подання до НКРЕКП Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на
2020 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки
газорозподільного підприємства АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»), у якій передбачити
додаткові заходи за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні
заходів Інвестиційних програм АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2017 – 2019 роки, на
загальну суму 2 765,22 тис. грн (без ПДВ),
надання пояснень щодо затримки наданих споживачам послуг, зокрема
послуги за кодом S 1.1.1 «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) без необхідності їх узгодження з
власником газових мереж» згідно з додатком 9 до Мінімальних стандартів та
вимог за період 2018 – 2019 роки;
2) до 01 липня 2020 року:
завершення фактичного виконання (фінансування та освоєння) заходів
розділу I (2018 рік) Плану розвитку на суму 561,32 тис. грн (без ПДВ) та
розділу I (2019 рік) Плану розвитку на суму 1 893,45 тис. грн (без ПДВ) та
надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП на загальну суму 2 454,77 тис.
грн (без ПДВ),
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фактичне виконання заходів із встановлення, заміни та придбання
обмінного фонду індивідуальних лічильників газу розділу I (2018 рік) Плану
розвитку на суму 710,18 тис. грн (без ПДВ) та заміну і придбання обмінного
фонду індивідуальних лічильників газу розділу I (2019 рік) Плану розвитку на
суму 5 840,25 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних
робіт на загальну суму 6 550,43 тис. грн (без ПДВ),
приведення своїх дій у відповідність до вимог чинного законодавства
шляхом здійснення перерахунку споживачам у частині визначення фактичного
об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єктах побутових
споживачів на підставі даних лічильників природного газу, починаючи з
жовтня 2018 року,
здійснення виплати компенсацій споживачам за недотримання строків
надання відповідей на звернення споживачів згідно з додатком 1 до
Мінімальних стандартів та вимог;
3) до 31 грудня 2020 року:
встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах
та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та
приготування їжі, відповідно до вимог абзацу третього 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.
3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах
здійснення заходів державного регулювання, 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» при перегляді тарифу на послуги розподілу
природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» підготувати та винести на
засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проект
рішення:
1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу
природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ»
відповідно
до
затвердженої методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу
природного газу з урахуванням:
невикористання коштів у сумі 8 326,46 тис. грн (без ПДВ), які були
передбачені структурою тарифу як джерело фінансування Інвестиційних
програм за 2017 – 2019 роки,
отримання додаткової тарифної виручки у сумі 27 086,15 тис. грн (без
ПДВ) протягом 2017 – 2019 років;
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2) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону
зменшення на загальну суму 2 765,22 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП Інвестиційної програми
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на 2020 рік (розділ І Плану розвитку газорозподільної
системи на 2020 – 2029 роки АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»), зазначеної в абзаці другому
підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;
3)
щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону
зменшення на загальну суму 2 454,77 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання
та/або
ненадання
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП копій актів
виконаних робіт, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 2
постановляючої частини цієї постанови;
4)
щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону
зменшення на загальну суму 6 550,43 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання
та/або
ненадання
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП копій актів
виконаних робіт, зазначених в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2
постановляючої частини цієї постанови;
5)
щодо коригування річної планованої тарифної виручки для
фінансування компенсацій витрат, пов’язаних із різницею в цінах при закупівлі
у 2019 році природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних
та питомих втрат.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________ 2020 року

___________________
(підпис)

