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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП  

від 24 листопада 2021 року № 2338»  

«Про накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 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 за результатами планової перевірки дотримання 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЧЕРНІВЦІГАЗ» (далі – АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ», Ліцензіат), Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу прийнято 

постанову НКРЕКП від 24 листопада 2021 року № 2338 «Про накладення штрафу на 

АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання» (далі – Постанова). Відповідно до підпункту 2 

пункту 2 Постанови АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» було зобов’язане забезпечити: 

 

у строк до 01 квітня 2022 року: 

встановлення лічильників газу 

для населення, що проживає у 

квартирах та приватних будинках, у 

яких природний газ 

використовується тільки для 

приготування їжі, відповідно до 

вимог підпункту «а» пункту 1 

частини першої статті 6 Закону 

України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного 

газу», 

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, 

укладення актів розмежування 

балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності 

Указом Президента України № 64/2022 

введено в Україні воєнний стан із 05 години 

30 хвилин 24 лютого 2022 року.  

АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» листом від 31.03.2022 

№ 58002.1.1-Лв-1739-0322 повідомило НКРЕКП, 

що на даний час вимоги підпункту 2 пункту 2 

Постанови не виконані. Негативно вплинули на 

виконання вимог Постанови введені заходи 

карантину, встановлені постановами КМУ, які 

обмежили роботу з абонентами та введення в 

Україні воєнного стану.  

У зв’язку з ситуацією, що склалась в Україні, 

Ліцензіат при виконанні вимог підпункту «а» 

пункту 1 частини першої статті 6 Закону України 

«Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу», а саме встановлення 

лічильників газу для населення, що проживає у 

квартирах та приватних будинках, у яких 

природний газ використовується тільки для 

приготування їжі зіткнувся з обмеженим 

постачанням матеріалів, в тому числі для 

проведення газозварювальних робіт, що 

негативно впливає на темп встановлення 

лічильників газу.  

Ліцензіатом проводиться періодична повірку 

побутових лічильників природного газу, 
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сторін із суміжними суб’єктами 

ринку природного газу, у тому числі 

зі споживачами 

 
 

відповідно до затверджених річних планів 

повірки, встановлених з урахуваннями технічної 

можливості повірочних установок і 

запровадження військового стану в Україні.  

Акти розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із 

суміжними суб’єктами ринку природного газу, 

складені 100% і направлені власникам 

газифікованих об’єктів для підписання. На даний 

час вищезазначені акти не були повернуті до 

АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ». 
 

Листом від 31.03.2022 № 58002.1.1-Лв-1739-0322 АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»  звернулось 

до НКРЕКП щодо продовження термінів виконання вимог підпункту 2 пункту 2 

постанови НКРЕКП від 24 листопада 2021 року № 2338 з урахуванням дії воєнного 

стану в Україні. 

 

 

Ураховуючи звернення АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ (лист від 31.03.2022 № 58002.1.1-

Лв-1739-0322), керуючись п. 10.8 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства 

у відповідних сферах та ліцензійних умов, від 14.06.2018 № 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, Департамент ліцензійного 

контролю пропонує внести до Постанови таку зміну: 

в абзаці першому підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 24 листопада 2021 року № 2338 «Про накладення штрафу на 

АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання» слова та цифри «01 квітня 2022 року» замінити 

словами та цифрами «30 числа третього місяця після припинення чи скасування дії в 

Україні воєнного стану:». 

 

 

 

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 24 листопада 2021 року 

№ 2338 
 

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» від 31 березня 

2022 року № 58002.1.1-Лв-1739-0322, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,   

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

В абзаці першому підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 24 листопада 2021 року № 2338 «Про накладення 

штрафу на АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного 

газу та здійснення заходів державного регулювання» цифри та слова «01 квітня 

2022 року» замінити цифрами та словами «30 числа третього місяця після 

припинення чи скасування дії в Україні воєнного стану». 

 

 

Голова НКРЕКП                    К. Ущаповський 


