
  

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«_____» травня 2022 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2909»  

«Про накладення штрафу на ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 
 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг за результатами планової перевірки дотримання Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» (далі – ТОВ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ», Товариство) Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 

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

22 грудня 2021 року № 2909 «Про накладення штрафу на ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» 

за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного 

регулювання» (далі – Постанова). Відповідно до пункту 2 Постанови  ТОВ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» було зобов’язане забезпечити у строк до: 

 
до 01 травня 2022 року, зокрема 

здійснення розрахунків з 

оптовим продавцем, на якого 

покладені спеціальні обов'язки 

для забезпечення 

загальносуспільних інтересів, 

визначених договором купівлі-

продажу природного газу 

відповідно до абзацу п'ятого 

пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних 

умов.  

Указом Президента України № 64/2022 введено в 

Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 

лютого 2022 року (далі - Указ).  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» листом від 

21.04.2022 № 70 повідомило НКРЕКП про те, що 

розрахунки з оптовим продавцем природного газу не 

проведено, у господарсъкому судi Тернопiльськоi 

областi триває розгляд справи № 921/704/20 за 

позовом АТ «НАК «Нафтогаз України» до 

товариства ТОВ «Тернопiльоблгаз» про стягнення 

заборгованостi за використаний природний газ згiдно 

з договором купiвлi-продажу природного газу вiд 

05.11.2018. У провадженнi господарського суду 

Тернопiльськоi областi перебуває справа                    

№ 92l/802/21 за позовом ТОВ «Тернопiльоблгаз»  до 

АТ «НАК «Нафтогаз України» про визнання 

недiйсним актів складених на виконання зазначеного 

договору. 

 

Листом від 21.04.2022 № 70  ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ»  звернулось до НКРЕКП 

щодо відтермінування виконання вимог пункту 2 Постанови в частині здійснення 

розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для 

забезпечення загальносуспільних інтересів.  
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Ураховуючи звернення ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» (лист від 21.04.2022      

№ 70), керуючись пунктом 10.8 глави 10 Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує внести до Постанови такі зміни: 

пункт 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 грудня 2021 року № 2909 

«Про накладення штрафу на ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 

викласти в такій редакції: 

 «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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» забезпечити у строк до: 

 01 травня 2022 року створення особистого кабінету споживача на власному 

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

30 числа шостого місяця після припинення або скасування  в Україні 

воєнного стану здійснення розрахунків з оптовим продавцем, на якого покладені 

спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених 

договором купівлі-продажу природного газу відповідно до абзацу п’ятого пункту 

2.3 глави 2 Ліцензійних умов.». 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю                                                                               Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 
Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 22 грудня 2021 року         

№ 2909 

 

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

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

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

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 

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

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

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

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

№ 259/2022, з урахуванням листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» від 21 квітня 2022 року № 70, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Пункт 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 грудня              

2021 року № 2909 «Про накладення штрафу на ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» за 

порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів 

державного регулювання» викласти в такій редакції: 

 «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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» забезпечити у строк до: 
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 01 травня 2022 року створення особистого кабінету споживача на власному 

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

30 числа шостого місяця після припинення або скасування в Україні 

воєнного стану здійснення розрахунків з оптовим продавцем, на якого покладені 

спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених 

договором купівлі-продажу природного газу відповідно до абзацу п’ятого 

пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов.». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                К. Ущаповський 
 

 


