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                              Голові НКРЕКП 

     Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 
порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу»  
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП  

від 24 листопада 2021 року № 2372 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 

21 січня 2022 року № 89, Відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області у термін з 02 лютого 

2022 року по 14 лютого 2022 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (далі – АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», Товариство, Ліцензіат) 

вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 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 з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», 

чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних 

будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема 

положень глави 6 розділу VІ, положень глави 4 розділу ІХ та положень глави 6 розділу Х 

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015року 

№ 2494 (далі – Кодекс ГРМ), пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу природного 

газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Типового 

договору). 

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», за період 

діяльності з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, складено Акт від 14 лютого 2022 року 

№ 109 (далі – Акт перевірки). Ліцензіатом листом від 17 лютого 2022 року № 26/1-481, надані 

пояснення до Акту перевірки (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

 

№ 

з/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 

щодо здійснення господарської діяльності 

з розподілу природного газу з 

дотриманням вимог Закону України «Про 

ринок природного газу», чинних Кодексу 

ГРМ, інших нормативно-правових актів, 

державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері 

нафтогазового комплексу, зокрема: 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу 

ГРМ, пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу 

ГРМ та пункту 5.5 розділу V Типового 

договору  

у частині здійснення контрольного зняття 

показів лічильника газу не рідше одного 

разу на шість місяців; у частині здійснення 

контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на 

шість місяців.  



Підставами для здійснення цієї перевірки стали 7 звернень споживачів Донецької 

області щодо недотримання АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» вимог чинного законодавства у частині 

врахування своєчасно переданих побутовими споживачами показників лічильників газу, 

правильності визначення обсягу споживання природного газу по об’єкту побутового 

споживача на рівні планового місячного об’єму споживання, а також здійснення 

контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців. 

Слід зазначити, що при аналізі врахування показників газу переданих Споживачами, 

по особовим рахункам Споживачів Ількевич О. В., Ахметгараєвої Н. М., Баранникової О. Т., 

Кривошея Л. Я. порушень не встановлено. Споживачі надали заяви, в яких зазначено про 

відсутність претензій до АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». 

По Споживачам Дончук І. М., Генераловій І. С. та Іванковій В. І. встановлено 

порушення у частині здійснення контрольного зняття показів лічильника газу не рідше 

одного разу на шість місяців та у частині здійснення контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців.  

В той же час Ліцензіатом повідомлено, що у зв’язку з карантинними обмеженнями 

Товариство намагається дотримуватись вимог Кодексу ГРМ.  

Слід зазначити, що порушення АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» щодо неврахування 

своєчасно переданих Споживачами показників лічильників газу  не встановлено.  

За Поясненнями Ліцензіата, Товариством по всіх  особових рахунках врегульовані 

питання, які були предметом звернення Споживачів. Зазначеним Споживачам надані 

роз’яснення щодо стану обліку природного газу по їх об’єктам газопостачання та до 

початку перевірки були врегульовані взаємовідносини, про що складено акти звірки взаємних 

розрахунків.  

Всі 7 споживачів надали заяви, в яких зазначено про відсутність претензій до 

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». 
 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову, якою: 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти 

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» щодо недопущення надалі вищезазначених порушень вимог 

законодавства та 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 застереження щодо недопущення 

надалі АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 

порушень вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу 

природного газу  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 10 травня 

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, 

складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних 

умов з розподілу природного газу, від 14 лютого 2022 року № 109, проведеної 

на підставі постанови НКРЕКП від 24 листопада 2021 року  

№ 2372 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної 

перевірки від 21 січня 2022 року № 89, установлено, що ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361075) порушило вимоги 

законодавства та пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), 

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: 

 



2 

 

 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494  

(далі – Кодекс ГРМ), та пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 

природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня  

2015 року № 2498 у частині здійснення контрольного зняття показів 

лічильника природного газу не рідше одного разу на шість місяців (з 

урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла обліку) та 

формування об’єму розподілу і споживання природного газу по об’єкту 

споживача за розрахунковий місяць, у якому було здійснено контрольне 

зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного зняття Оператором ГРМ показань лічильника газу та 

контрольного огляду вузла обліку за необхідності, але не рідше ніж один раз 

на шість місяців. 

 

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» щодо 

недопущення надалі порушень вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_5


Департамент ліцензійного контролю 
 

«   10   »       травня       2022 року 

 

                              Голові НКРЕКП 

     Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 
порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу»  
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП  

від 01 лютого 2022 року № 206 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 

02 лютого 2022 року № 105, Відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області у термін з 08 

лютого 2022 року по 14 лютого 2022 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо 

дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (далі – АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», Товариство, 

Ліцензіат, Оператор ГРМ) вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 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 з дотриманням вимог Закону України 

«Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-

правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері 

нафтогазового комплексу, зокрема положень глави 6 розділу VІ, положень глави 4 розділу ІХ 

та положень глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30 вересня 2015року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), пункту 5.5 розділу V Типового 

договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 

2015 року № 2498 (далі – Типового договору). 

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», за період 

діяльності з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, складено Акт від 14 лютого 2022 року 

№ 110 (далі – Акт перевірки). Ліцензіатом листом від 17 лютого 2022 року № 26/1-481 надані 

пояснення до Акту перевірки (далі – Пояснення). 

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 

 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 

щодо здійснення господарської діяльності 

з розподілу природного газу з 

дотриманням вимог Закону України «Про 

ринок природного газу», чинних Кодексу 

ГРМ, інших нормативно-правових актів, 

державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері 

нафтогазового комплексу, зокрема: 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу 

ГРМ, пункту 2 глави 6 розділу Х 

Кодексу ГРМ та пункту 5.5 розділу V 

Типового договору  

у частині здійснення контрольного зняття 

показів лічильника газу не рідше одного разу 

на шість місяців; у частині здійснення 

контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на 

шість місяців.  



Слід зазначити, що підставами для здійснення цієї перевірки стали  звернення 3 

споживачів Донецької області (за 4 особовими рахунками) щодо недотримання 

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» вимог чинного законодавства у частині врахування своєчасно 

переданих побутовими споживачами показників лічильників газу, правильності визначення 

обсягу споживання природного газу по об’єкту побутового споживача на рівні планового 

місячного об’єму споживання, а також здійснення контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців. 

Слід зазначити, що при аналізі врахування показників газу переданих Споживачами, 

по трем особовим рахункам Споживачів Гречки Є. О. та Колісник О. І. порушень Оператора 

ГРМ не встановлено. Споживачі надали заяви, в яких зазначено про відсутність претензій до 

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». 

По Споживачу Стьожкіну К. Л. встановлено порушення у частині здійснення 

контрольного зняття показів лічильника газу не рідше одного разу на шість місяців; у 

частині здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один 

раз на шість місяців. В той же час Споживачем надана Заява від 09.02.2022, в якій 

зазначено, що він з 2016 року не мешкає за адресою вул. Світлодарська, 11а, кв. 94. 

У зв’язку із зазначеним АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» не мало можливості здійснення 

контрольного зняття показів лічильника газу та огляд вузла обліку. 
 

В Поясненнях, наданих Ліцензіатом, повідомлено, що Товариство у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією, яка склалась в країні, з метою запобігання захворюваності 

вірусними інфекціями, на період карантину, установленого з 12.03.2020 постановою КМУ 

від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» мінімізувало всі роботи зі споживачами, окрім 

запобігання та ліквідації аварійних ситуацій, а також робіт, без виконання яких 

безперебійне газопостачання неможливе. Починаючи з травня 2021 року працівники 

Товариства проводять масову інвентаризацію показів лічильника газу з обов’язковою 

фотофіксацією. Крім того, споживачам, які передають обсяги споживання за відповідний 

період, у випадку, якщо їх масова частка не відповідає Додатку 1 до Кодексу ГРМ, 

пропонується підтвердити такі покази, надіславши фото лічильника, або викликати 

співробітника Оператора ГРМ для зняття показань. 

В той же час Ліцензіатом повідомлено, що у зв’язку з карантинними обмеженнями 

Товариство намагається дотримуватись вимог Кодексу ГРМ.  

 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову, якою: 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти 

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» щодо недопущення надалі вищезазначених порушень вимог 

законодавства та 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 застереження щодо недопущення 

надалі АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 

порушень вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу 

природного газу  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 10 травня 

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, 

складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних 

умов з розподілу природного газу, від 14 лютого 2022 року № 110, проведеної 

на підставі постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року  

№ 206 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної 

перевірки від 02 лютого 2022 року № 105, установлено, що ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361075) порушило вимоги 

законодавства та пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні 

умови), 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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пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494  

(далі – Кодекс ГРМ), та пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 

природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня  

2015 року № 2498 у частині здійснення контрольного зняття показів 

лічильника природного газу не рідше одного разу на шість місяців (з 

урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла обліку) та 

формування об’єму розподілу і споживання природного газу по об’єкту 

споживача за розрахунковий місяць, у якому було здійснено контрольне 

зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного зняття Оператором ГРМ показань лічильника газу та 

контрольного огляду вузла обліку за необхідності, але не рідше ніж один раз 

на шість місяців. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» щодо 

недопущення надалі порушень вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 

Ліцензійних умов. 

 

 

Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_5


Департамент ліцензійного контролю 
 

« 10  »   травня  2022 року 

                              Голові НКРЕКП 

     Членам НКРЕКП 

 
 

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ЖИТОМИРГАЗ» порушень  

вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  

з розподілу природного газу» 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови 

НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 207 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ЖИТОМИРГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 

02 лютого 2022 року № 109, Сектором НКРЕКП у Житомирській області у термін з 

14 лютого 2022 року по 16 лютого 2022 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо 

дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» (далі – АТ «ЖИТОМИРГАЗ», Товариство, Ліцензіат, 

Оператор ГРМ) вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 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 з дотриманням вимог Закону 

України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших 

нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у 

сфері нафтогазового комплексу, зокрема положень глави 6 розділу VІ, положень глави 4 

розділу ІХ та положень глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, 

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

ГРМ), пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу природного газу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Типового договору). 

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «ЖИТОМИРГАЗ», за період 

діяльності з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, складено Акт від 16 лютого 2022 року 

№ 118 (далі – Акт перевірки).  

Ліцензіатом листом від 18 лютого 2022 року № 1000-3-Сл-4309-0222, надані 

Поясненнями (зауваженнями) до Акту перевірки (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовані наступні порушення: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних 

умов щодо здійснення господарської 

діяльності з розподілу природного газу 

з дотриманням вимог Закону України 

«Про ринок природного газу», чинних 

Кодексу ГРМ, інших нормативно-

правових актів, державних будівельних 

норм та нормативних документів у 

сфері нафтогазового комплексу, 

зокрема: 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ 

Кодексу ГРМ, пункту 2 глави 6 

розділу Х Кодексу ГРМ та пункту 5.5 

розділу V Типового договору  

у частині здійснення контрольного 

зняття показів лічильника газу не рідше 

одного разу на шість місяців; у частині 

здійснення контрольного огляду вузла 

обліку Оператором ГРМ не рідше ніж 

один раз на шість місяців; у частині 

визначення фактичного об`єму 

розподілу та споживання природного 

газу на рівні планового місячного об’єму 

споживання; у частині формування 

об’єму розподілу і споживання 

природного газу по об'єкту споживача за 

розрахунковий місяць, в якому було 

здійснено контрольне зняття показань 



лічильника газу, з урахуванням його 

фактичних показань; у частині 

врахування своєчасно переданих 

побутовими споживачами показників 

лічильників газу. 

Слід зазначити, що підставами для здійснення цієї перевірки стали  10 звернень  

споживачів Житомирської області, щодо недотримання АТ «ЖИТОМИРГАЗ» вимог 

чинного законодавства у частині врахування своєчасно переданих побутовими 

споживачами показників лічильників газу, правильності визначення обсягу 

споживання природного газу по об’єкту побутового споживача на рівні планового 

місячного об’єму споживання, а також здійснення контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців. 

За інформацією, наданою АТ «ЖИТОМИРГАЗ», Ліцензіатом було проведено 

корегування обсягів природного газу по особовим рахункам всіх споживачів за 

2021 рік (помісячно), а саме: Ільяшука Р. Г., Левченка В. І., Остапенка В. М., Поліщук 

О. П., Хабчука О. М., Миргородської М. М., Соколовської Л. М., Ткачука О. В., 

Баркової Т. М., Макарчука А. М. Споживачі надали заяви, в яких зазначено про 

відсутність претензій до АТ «ЖИТОМИРГАЗ». 
 

В Поясненнях, наданих Ліцензіатом листом від 18 лютого 2022 року № 1000-3-

Сл-4309-0222, повідомлено, що зв’язку з карантинними обмеженнями Товариство 

намагається дотримуватись вимог Кодексу ГРМ. Недотримання вищезазначених 

вимог зумовлено в першу чергу з встановленням карантину та запровадженням 

обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респираторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом та тимчасовою непрацездатністю працівників Товариства. 

Починаючи з травня 2021 року працівники Товариства проводять масову 

інвентаризацію показів лічильника газу з обов’язковою фотофіксацією. Крім того, 

споживачам, які передають обсяги споживання за відповідний період, у випадку, якщо 

їх масова частка не відповідає Додатку 1 до Кодексу ГРМ, пропонується підтвердити 

такі покази, надіславши фото лічильника, або викликати співробітника Оператора 

ГРМ для зняття показань. 

 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову, якою: 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

застерегти АТ «ЖИТОМИРГАЗ» щодо недопущення надалі вищезазначених порушень 

вимог законодавства та 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 застереження щодо недопущення 

надалі АТ «ЖИТОМИРГАЗ» порушень 

вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 10 травня 

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, 

складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних 

умов з розподілу природного газу, від 16 лютого 2022 року № 118, проведеної 

на підставі постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року  

№ 207 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

АТ «ЖИТОМИРГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної 

перевірки від 02 лютого 2022 року № 109, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071) порушило вимоги законодавства 

та пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 

2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), 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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пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494  

(далі – Кодекс ГРМ), та пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 

природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня  

2015 року № 2498 у частині визначення фактичного об’єму розподілу та 

споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий період 

на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період у разі 

неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, що настає за 

розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що лічильник газу не 

оснащений засобами дистанційної передачі даних; формування  об’єму 

розподілу та споживання природного газу за період зазначеного місяця з 

урахуванням своєчасно наданих споживачем показань лічильника газу за 

підсумками наступного місяця; здійснення контрольного зняття показів 

лічильника природного газу не рідше одного разу на шість місяців (з 

урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла обліку) та 

формування об’єму розподілу і споживання природного газу по об’єкту 

споживача за розрахунковий місяць, у якому було здійснено контрольне 

зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного зняття Оператором ГРМ показань лічильника газу та 

контрольного огляду вузла обліку за необхідності, але не рідше ніж один раз 

на шість місяців. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» щодо недопущення 

надалі порушень вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов. 

 

 

Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_5


Департамент ліцензійного контролю 

 

« 10  »   травня    2022 року 

                              Голові НКРЕКП 

     Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 
порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу»  
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП  

від 01 лютого 2022 року № 208 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 

02 лютого 2022 року № 106, Сектором НКРЕКП у Закарпатській області у термін з 08 лютого 

2022 року по 15 лютого 2022 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЗАКАРПАТГАЗ» (далі – АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», Товариство, Ліцензіат, Оператор ГРМ) вимог 

законодавства та пункту 2.1 глави 2 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 з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних 

Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних 

норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема положень глави 6 

розділу VІ, положень глави 4 розділу ІХ та положень глави 6 розділу Х Кодексу 

газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015року 

№ 2494 (далі – Кодекс ГРМ), пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу природного 

газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Типового 

договору). 

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», за період 

діяльності з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, складено Акт від 15 лютого 2022 року 

№ 115 (далі – Акт перевірки). 

Ліцензіатом листом від 16 лютого 2022 року № 880-Сл-1501-0222, надані пояснення до 

Акту перевірки (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовані наступні порушення: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 

щодо здійснення господарської діяльності 

з розподілу природного газу з 

дотриманням вимог Закону України «Про 

ринок природного газу», чинних Кодексу 

ГРМ, інших нормативно-правових актів, 

державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері 

нафтогазового комплексу, зокрема: 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу 

ГРМ, пункту 2 глави 6 розділу Х 

Кодексу ГРМ та пункту 5.5 розділу V 

Типового договору  
 

у частині здійснення контрольного зняття 

показів лічильника газу не рідше одного разу 

на шість місяців; у частині здійснення 

контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на 

шість місяців; у частині визначення 

фактичного об`єму розподілу та споживання 

природного газу на рівні планового 

місячного об’єму споживання; у частині 

врахування своєчасно переданих побутовим 

споживачем показників лічильника газу. 



Слід зазначити, що підставою для здійснення цієї перевірки стало звернення 

гр. Нірі В. А. (споживач Нірі А. Ф.) від 19 листопада 2021 року щодо недотримання 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» вимог чинного законодавства у частині врахування своєчасно 

переданих побутовими споживачами показників лічильників газу, правильності визначення 

обсягу споживання природного газу по об’єкту побутового споживача на рівні планового 

місячного об’єму споживання, а також здійснення контрольного огляду вузла обліку 

Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців. 

В Поясненнях, наданих Ліцензіатом повідомлено, що недотримання вищезазначених 

вимог зумовлено в першу чергу з встановленням карантину та запровадженням 

обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

та тимчасовою непрацездатністю працівників Товариства. 

До початку перевірки Товариством згідно з рекомендаціями НКРЕКП було проведено 

звірку витрат природного газу, нарахувань та оплат із наданням відповідних роз’яснень 

споживачу Нірі А.Ф. Акт звірки взаємних розрахунків за послуги з розподілу природного 

газу та фактичного відбору природного газу підписано споживачем Нірі А.Ф. 07.02.2022, у 

якому зазначено про відсутність спірних відносин між Оператором ГРМ та споживачем.  

В наданих Поясненнях, Ліцензіатом повідомлено, що у зв’язку з карантинними 

обмеженнями Товариство намагається дотримуватись вимог Кодексу ГРМ.  

 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову, якою: 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» щодо недопущення надалі вищезазначених порушень вимог 

законодавства та 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 застереження щодо недопущення 

надалі АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» порушень 

вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 10 травня 

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, 

складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних 

умов з розподілу природного газу, від 15 лютого 2022 року № 115, проведеної 

на підставі постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року  

№ 208 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної 

перевірки від 02 лютого 2022 року № 106, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЗАКАРПАТГАЗ» (код ЄДРПОУ 05448610) порушило вимоги законодавства 

та пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 

лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), 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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пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494  

(далі – Кодекс ГРМ), та пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 

природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня  

2015 року № 2498 у частині визначення фактичного об’єму розподілу та 

споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий період 

на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період у разі 

неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, що настає за 

розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що лічильник газу не 

оснащений засобами дистанційної передачі даних; формування об’єму 

розподілу та споживання природного газу за період зазначеного місяця з 

урахуванням своєчасно наданих споживачем показань лічильника газу за 

підсумками наступного місяця; здійснення контрольного зняття показів 

лічильника природного газу не рідше одного разу на шість місяців (з 

урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла обліку) та 

формування об’єму розподілу і споживання природного газу по об’єкту 

споживача за розрахунковий місяць, у якому було здійснено контрольне 

зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного зняття Оператором ГРМ показань лічильника газу та 

контрольного огляду вузла обліку за необхідності, але не рідше ніж один раз 

на шість місяців. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» щодо недопущення 

надалі порушень вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов. 

 

 

Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 

 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_5


Департамент ліцензійного контролю 

 

«   10   »      травня       2022 року 

                              Голові НКРЕКП 

     Членам НКРЕКП 

 

 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі АТ «КИЇВГАЗ» 

порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з 

розподілу природного газу» 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП  

від 01 лютого 2022 року № 211 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «КИЇВГАЗ» та 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 04 лютого 2022 року № 130, 

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області (далі – Управління НКРЕКП) у термін з 11 лютого 

2022 року по 17 лютого 2022 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВГАЗ»  

(ЄДРПОУ 03346331) (далі – АТ «КИЇВОБЛГАЗ», Товариство, Ліцензіат) дотримання вимог законодавства 

та пункту 2.1 глави 2 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 з дотриманням вимог Закону 

України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-

правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового 

комплексу, зокрема положень глави 6 розділу VІ, положень глави 4 розділу ІХ та положень глави 6 

розділу Х Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня  

2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу природного 

газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Типового 

договору). 

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «КИЇВГАЗ», за період діяльності з 01 січня 

2021 року по 31 грудня 2021 року, складено Акт від 17 лютого 2022 року № 119 (далі – Акт перевірки). 

Заперечення до Акту перевірки, надані Ліцензіатом від 23 лютого 2022 року № 559/09 (далі – Пояснення). 

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з 

розподілу щодо здійснення господарської 

діяльності з розподілу природного газу з 

дотриманням вимог Закону України «Про ринок 

природного газу», чинних Кодексу ГРМ, інших 

нормативно-правових актів, державних 

будівельних норм та нормативних документів у 

сфері нафтогазового комплексу, зокрема: 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу ГРМ, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ та 

пункту 5.5 розділу V Типового договору 

у частині здійснення контрольного зняття 

показів лічильника газу не рідше одного разу на 

шість місяців; у частині здійснення 

контрольного огляду вузла обліку Оператором 

ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців; у 

частині визначення фактичного об`єму 

розподілу та споживання природного газу на 

рівні планового місячного об’єму споживання; у 

частині формування об’єму розподілу і 

споживання природного газу по об'єкту 

споживача за розрахунковий місяць, в якому 

було здійснено контрольне зняття показань 

лічильника газу, з урахуванням його фактичних 

показань; у частині врахування своєчасно 

переданих побутовими споживачами показників 

лічильників газу. 

 

Слід зазначити, що підставою для здійснення цієї перевірки стало звернення споживача  

гр. Довбиша В. М. щодо порушення АТ «КИЇВОБЛГАЗ» законодавства у частині врахування 

своєчасно переданих побутовими споживачами показників лічильників газу, правильності визначення 

обсягу споживання природного газу по об’єкту побутового споживача на рівні планового місячного 

об’єму споживання. 



За Поясненнями Ліцензіата, постачальником ТОВ «Мегаватт Енерго», надано акт звірки по 

взаємовідносинам із споживачем Довбиш В. М., відповідно до якого заборгованість споживача 

Довбиш В. М. перед ТОВ «Мегаватт Енерго» відсутня та вирішено спірні питання по нарахуванням 

за надані послуги з газопостачання по об’єкту споживача. 

 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», застерегти 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВГАЗ» щодо 

недопущення надалі порушень вимог чинного законодавства та пункту 2.1 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 застереження щодо 

недопущення надалі АТ «КИЇВГАЗ» 

порушень вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу 

природного газу  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 10 травня  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, 

складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних 

умов з розподілу природного газу, від 17 лютого 2022 року № 119, 

проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 211 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «КИЇВГАЗ» та 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 04 лютого 

2022 року № 130, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВГАЗ»  

(код ЄДРПОУ 03346331) порушило вимоги законодавства та пункт 2.1  

глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу, затверджених постановою НКРЕКП  

від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), 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 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494  

(далі – Кодекс ГРМ), та пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 



2 

 

природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня  

2015 року № 2498 (далі – Типовий договір), у частині визначення 

фактичного об’єму розподілу та споживання природного газу по об’єкту 

споживача за розрахунковий період на рівні планового місячного об’єму 

споживання на відповідний період у разі неотримання Оператором ГРМ до 

06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника газу та за 

умови, що лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі 

даних; формування  об’єму розподілу та споживання природного газу за 

період зазначеного місяця з урахуванням своєчасно наданих споживачем 

показань лічильника газу за підсумками наступного місяця; здійснення 

контрольного зняття показів лічильника природного газу не рідше одного 

разу на шість місяців (з урахуванням встановленого строку для 

контрольного огляду вузла обліку) та формування об’єму розподілу і 

споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий 

місяць, у якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника газу, 

з урахуванням його фактичних показань, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного зняття Оператором ГРМ показань лічильника газу та 

контрольного огляду вузла обліку за необхідності, але не рідше ніж один 

раз на шість місяців. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВГАЗ» щодо недопущення надалі 

порушень вимог чинного законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних 

умов. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_5


Департамент ліцензійного контролю 

 

«10 »       травня       2022 року 

                              Голові НКРЕКП 

     Членам НКРЕКП 

 

 

 

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ЛУБНИГАЗ» порушень вимог законодавства і 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП  

від 03 листопада 2021 року № 1984 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» 

та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 17 січня 2022 року № 21, Сектором 

НКРЕКП у Полтавській області у термін з 03 лютого 2022 року по 11 лютого 2022 року проведено 

позапланову виїзну перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (далі – АТ «ЛУБНИГАЗ», Товариство, Ліцензіат, 

Оператор ГРМ) дотримання вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 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 з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних 

Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема положень глави 6 розділу VІ, 

положень глави 4 розділу ІХ та положень глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), пункту 5.5 

розділу V Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 

30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Типовий договір), у частині неврахування своєчасно переданих 

побутовими споживачами показників лічильників газу, правильності визначення обсягу споживання 

природного газу по об’єкту побутового споживача на рівні планового місячного об’єму споживання, а 

також здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість 

місяців. 

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ», за період діяльності з 01 січня 

2021 року по 31 жовтня 2021 року, складено Акт від 11 лютого 2022 року № 105 (далі – Акт перевірки). 

Ліцензіатом листом від 18 лютого 2022 року № 342 надано Пояснення до Акта перевірки (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо 

здійснення господарської діяльності з розподілу 

природного газу з дотриманням вимог Закону 

України «Про ринок природного газу», чинних 

Кодексу ГРМ, інших нормативно-правових 

актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового 

комплексу, зокрема: 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу ГРМ, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ та 

пункту 5.5 розділу V Типового договору  

у частині здійснення контрольного зняття 

показів лічильника газу не рідше одного разу на 

шість місяців; у частині здійснення контрольного 

огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше 

ніж один раз на шість місяців; у частині 

врахування своєчасно переданих побутовими 

споживачами показників лічильників газу; у 

частині визначення фактичного об`єму розподілу 

та споживання природного газу на рівні 

планового місячного об’єму споживання; у 

частині формування об’єму розподілу і 

споживання природного газу по об'єкту 

споживача за розрахунковий місяць, в якому 

було здійснено контрольне зняття показань 

лічильника газу 

Підставами для здійснення цієї перевірки стали 10 звернень споживачів Полтавської області 

щодо дотримання АТ «ЛУБНИГАЗ» вимог чинного законодавства у частині неврахування своєчасно 

переданих побутовими споживачами показників лічильників газу, правильності визначення обсягу 



споживання природного газу по об’єкту побутового споживача на рівні планового місячного об’єму 

споживання, а також здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один 

раз на шість місяців. 

Під час проведення перевірки, АТ «ЛУБНИГАЗ» надано копії листів споживачів Бушева О. І., 

Глушак М. І., Глущенко І .В., Поліча А. М., Тарасенко З. О. про те, що Товариством проведено 

коригування обсягів споживання за показами лічильника газу, які надані споживачами в повному обсязі.  

Разом з цим Ліцензіатом повідомлено, що питання стосовно коригування об’ємів природного газу по 

трьом споживачам (гр. Оноппрієнко М. А., гр. Поліч А. М. та гр. Тарасенко З.О.) планується 

врегулювати протягом березня 2022 року. Станом на сьогодні інформація щодо врегулювання 

зазначених питань до НКРЕКП не надходила. 

 

За Поясненнями АТ «ЛУБНИГАЗ», недостатність кадрів з підстав спалаху захворюваності 

працівників Товариства стало підставою для виникнення обставин, що не залежали від Ліцензіата та 

могли призвести до незначного недотримання шестимісячного строку здійснювати контрольне 

зняття показань лічильників газу у споживачів послуг Оператора ГРМ. 

Враховуючи насамперед обставин санітарно-епідеміологічного характеру Товариством були 

прийняті усі міри для забезпечення здійснення контрольного огляду вузла обліку не рідше ніж один раз 

на шість місяців, проте, по незалежних від Ліцензіата причинах, виконати такі дії по окремих вузлах 

обліку не являлося можливим. 

Відповідно до пояснень АТ «ЛУБНИГАЗ», всі споживачі мають змогу надати показники своїх 

лічильників в обраний ними спосіб. Всі письмові звернення споживачів, щодо необхідності зняття та 

підтвердження показів лічильника приймаються, реєструються та обробляються Товариством у 

стислі терміни. Жодного факту щодо ігнорування або невиконання Ліцензіатом письмового звернення 

споживачів, щодо зняття показів з будь-яких причин не зафіксовано. 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: 

 

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та 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 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» забезпечити у строк до 

25 травня 2022 року надання до НКРЕКП інформації щодо врегулювання відносин з                                            

гр. Онопрієнко М. А., гр. Поліч А. М. та гр. Тарасенко З. О. відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 
 



                                                                                                                                                       

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
     
 

_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про застереження щодо недопущення 

надалі АТ  «ЛУБНИГАЗ» порушень 

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 10 травня  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, 

складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних 

умов з розподілу природного газу, від 11 лютого 2022 року № 105, проведеної 

на підставі постанови НКРЕКП від 03 листопада 2021 року  

№ 1984 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

АТ «ЛУБНИГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки 

від 17 січня 2021 року № 21, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 

05524713) порушило вимоги законодавства та пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – 

Ліцензійні умови), 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 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494  

(далі – Кодекс ГРМ), та пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 
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природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня  

2015 року № 2498 (далі – Типовий договір), у частині визначення фактичного 

об’єму розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за 

розрахунковий період на рівні планового місячного об’єму споживання на 

відповідний період у разі неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, 

що настає за розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що 

лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних; 

здійснення контрольного зняття показів лічильника природного газу не рідше 

одного разу на шість місяців (з урахуванням встановленого строку для 

контрольного огляду вузла обліку) та формування об’єму розподілу і 

споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий місяць, 

у якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника газу, з 

урахуванням його фактичних показань, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного зняття Оператором ГРМ показань лічильника газу та 

контрольного огляду вузла обліку за необхідності, але не рідше ніж один раз 

на шість місяців. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі 

порушень вимог законодавства та 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 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЛУБНИГАЗ» забезпечити у строк до строк до 25 травня 2022 року надання до 

НКРЕКП інформації щодо врегулювання відносин з гр. Онопрієнко М. А., 

гр. Поліч А. М. та гр. Тарасенко З. О. відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%D0%A8%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC#w1_5


Департамент ліцензійного контролю 

 

«10 »       травня       2022 року 

                              Голові НКРЕКП 

     Членам НКРЕКП 

 

 

 

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ЛУБНИГАЗ» порушень вимог законодавства і 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» 
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП  

від 24 листопада 2021 року № 2380 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» 

та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 17 січня 2022 року № 23, Сектором 

НКРЕКП у Полтавській області у термін з 07 лютого 2022 року по 11 лютого 2022 року проведено 

позапланову виїзну перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (далі – АТ «ЛУБНИГАЗ», Товариство, Ліцензіат, 

Оператор ГРМ) дотримання вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 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 з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних 

Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема положень глави 6 розділу VІ, 

положень глави 4 розділу ІХ та положень глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), пункту 5.5 

розділу V Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 

30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Типовий договір).  

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ», за період діяльності з 01 січня 

2021 року по 31 жовтня 2021 року, складено Акт від 11 лютого 2022 року № 106 (далі – Акт перевірки). 

Ліцензіатом листом від 18 лютого 2022 року № 343 надано пояснення до Акта перевірки.(далі – Пояснення). 

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо 

здійснення господарської діяльності з розподілу 

природного газу з дотриманням вимог Закону 

України «Про ринок природного газу», чинних 

Кодексу ГРМ, інших нормативно-правових 

актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового 

комплексу, зокрема: 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу ГРМ, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ та 

пункту 5.5 розділу V Типового договору  

у частині здійснення контрольного зняття 

показів лічильника газу не рідше одного разу на 

шість місяців; у частині здійснення контрольного 

огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше 

ніж один раз на шість місяців; у частині 

визначення фактичного об`єму розподілу та 

споживання природного газу на рівні планового 

місячного об’єму споживання; у частині 

врахування своєчасно переданих побутовими 

споживачами показників лічильників газу 

Підставами для здійснення цієї перевірки стали звернення споживачів Полтавської області: 

Підяка Г. П. від 24.09.2021, Стеценко А. О. від 01.10.2021, Власенко В. Г. від 02.08.2021, 

Шокалової Л. В. від 12.09.2021, Ткаченко Т. Є. від 08.10.2021, Худі Т. О. від 22.10.2021 щодо 

дотримання вимог чинного законодавства у частині неврахування своєчасно переданих побутовими 

споживачами показів лічильників газу, правильності визначення обсягу споживання природного газу 

по об’єкту побутового споживача на рівні планового місячного об’єму споживання, а також здійснення 

контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців. 

Під час проведення перевірки, АТ «ЛУБНИГАЗ» надано копії листів споживачів Стеценко Г. О. 

та Власенко В. Г., в яких зазначено, що питання зазначені у зверненнях врегульовані, претензій до 

Товариства немає. Разом з цим Ліцензіат зазначає, щодо споживачів Ткаченко Т. Є. та Худі Т. О.  

питання стосовно коригування об’ємів природного газу планується врегулювати протягом березня 2022 

року. Станом на сьогодні інформація щодо врегулювання зазначених питань до НКРЕКП не надходила. 



За Поясненнями АТ «ЛУБНИГАЗ», недостатність кадрів з підстав спалаху захворюваності 

працівників Товариства стало підставою для виникнення обставин, що не залежали від Ліцензіата та 

могли призвести до незначного недотримання шестимісячного строку здійснювати контрольне 

зняття показань лічильників газу у споживачів послуг Оператора ГРМ. 

Враховуючи насамперед обставини санітарно-епідеміологічного характеру Товариством були 

прийняті усі міри для забезпечення здійснення контрольного огляду вузла обліку не рідше ніж один раз 

на шість місяців, проте, по незалежних від Ліцензіата причинах, виконати такі дії по окремих вузлах 

обліку не являлося можливим. 

Відповідно до пояснень АТ «ЛУБНИГАЗ», всі споживачі мають змогу надати показники своїх 

лічильників в обраний ними спосіб. Всі письмові звернення споживачів, щодо необхідності зняття та 

підтвердження показів лічильника приймаються, реєструються та обробляються Товариством у 

стислі терміни. Жодного факту щодо ігнорування або невиконання Ліцензіатом письмового звернення 

споживачів, щодо зняття показів з будь-яких причин не зафіксовано. 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»: 

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та 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 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» забезпечити у строк до 

25 травня 2022 року надання до НКРЕКП інформації щодо врегулювання відносин з гр. Ткаченко Т. Є. 

та гр. Худі Т. О. відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 
 



                                                                                                                                                       

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
     
 

_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про застереження щодо недопущення 

надалі АТ  «ЛУБНИГАЗ» порушень 

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 10 травня  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, 

складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних 

умов з розподілу природного газу, від 11 лютого 2022 року № 106, проведеної 

на підставі постанови НКРЕКП від 24 листопада 2021 року  

№ 2380 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

АТ «ЛУБНИГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки 

від 17 січня 2022 року № 23, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 

05524713) порушило вимоги законодавства та пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – 

Ліцензійні умови), 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 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, 

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

Кодекс ГРМ), та пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 
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природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 

2015  року № 2498 (далі – Типовий договір), у частині визначення фактичного 

об’єму розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за 

розрахунковий період на рівні планового місячного об’єму споживання на 

відповідний період у разі неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, 

що настає за розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що 

лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних; 

формування об’єму розподілу та споживання природного газу за період 

зазначеного місяця з урахуванням своєчасно наданих споживачем показань 

лічильника газу за підсумками наступного місяця; здійснення контрольного 

зняття показів лічильника природного газу не рідше одного разу на шість 

місяців (з урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла 

обліку), 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного зняття Оператором ГРМ показань лічильника газу та 

контрольного огляду вузла обліку за необхідності, але не рідше ніж один раз 

на шість місяців. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі 

порушень вимог законодавства та 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» забезпечити у 

строк до 25 травня 2022 року надання до НКРЕКП інформації щодо 

врегулювання відносин з гр. Ткаченко Т. Є. та гр. Худі Т. О. відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 



Департамент ліцензійного контролю 

 

«10»       травня       2022 року 

                              Голові НКРЕКП 

     Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ЛУБНИГАЗ» порушень вимог законодавства і 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП  

від 01 лютого 2022 року № 216 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» та 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 02 лютого 2022 року № 104, Сектором 

НКРЕКП у Полтавській області у термін з 07 лютого 2022 року по 11 лютого 2022 року проведено 

позапланову виїзну перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (далі – АТ «ЛУБНИГАЗ», Товариство, Ліцензіат, 

Оператор ГРМ) вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 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 

з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних 

систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у 

сфері нафтогазового комплексу, зокрема положень глави 6 розділу VІ, положень глави 4 розділу ІХ та 

положень глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 

30 вересня 2015року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 

природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Типовий 

договір). 

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ», за період діяльності з 01 січня 

2021 року по 31 грудня 2021 року, складено Акт від 11 лютого 2022 року № 107 (далі – Акт перевірки). 

Ліцензіатом листом від 18 лютого 2022 року № 344 надано Пояснення до Акта перевірки (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 

 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо 

здійснення господарської діяльності з розподілу 

природного газу з дотриманням вимог Закону 

України «Про ринок природного газу», чинних 

Кодексу ГРМ, інших нормативно-правових актів, 

державних будівельних норм та нормативних 

документів у сфері нафтогазового комплексу, 

зокрема: 

пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу ГРМ, 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ та 

пункту 5.5 розділу V Типового договору 

у частині здійснення контрольного зняття 

показів лічильника газу не рідше одного разу на 

шість місяців; у частині здійснення 

контрольного огляду вузла обліку Оператором 

ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців; у 

частині визначення фактичного об`єму 

розподілу та споживання природного газу на 

рівні планового місячного об’єму споживання; у 

частині врахування своєчасно переданих 

побутовими споживачами показників 

лічильників газу 

Підставами для здійснення цієї перевірки стали звернення споживачів Полтавської області: 

Бутовича А. П. від 10.11.2021, Шафігуліна І. І. від 23.10.2021, Шундік В. М від 18.11.2021 щодо 

дотримання вимог чинного законодавства у частині неврахування своєчасно переданих побутовими 

споживачами показників лічильників газу, правильності визначення обсягу споживання природного 

газу по об’єкту побутового споживача на рівні планового місячного об’єму споживання, а також 

здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців. 

Під час проведення перевірки, Товариством надано копію заяви Овсія С.М. (за довіреністю 

Бутовича А. П.), в якій повідомлено, що питання зазначене у зверненні щодо визначення об’ємів 

природного газу врегульовано, претензій до АТ «ЛУБНИГАЗ» немає. 

На виконання рекомендацій НКРЕКП, Товариство листом від 20.12.2021 № 2057 направило на 

адресу Шафігуліна І. І. Акти звіряння фактичних обсягів спожитого газу за період з січня по листопад 



2021 року у двох примірниках. 

За інформацією Ліцензіата, питання щодо коригування об’ємів природного газу по гр. Шундік В. 

М. планується врегулювати протягом березня 2022 року. Станом на сьогодні інформація щодо 

врегулювання зазначеного питання до НКРЕКП не надходила. 

Довідково слід зазначити, щодо гр. Бутовича А. П. та гр. Шафігуліна І. І. в лютому 2022 року на 

інформаційну платформу передані не вірні об’єми природного, тому коригування об’ємів природного 

газу планується врегулювати протягом березня 2022 року.  

За Поясненнями АТ «ЛУБНИГАЗ», недостатність кадрів з підстав спалаху захворюваності 

працівників Товариства стало підставою для виникнення обставин, що не залежали від Ліцензіата та 

могли призвести до незначного недотримання шестимісячного строку здійснювати контрольне 

зняття показань лічильників газу у споживачів послуг Оператора ГРМ. 

Враховуючи насамперед обставин санітарно-епідеміологічного характеру Товариством були 

прийняті усі міри для забезпечення здійснення контрольного огляду вузла обліку не рідше ніж один раз 

на шість місяців, проте, по незалежних від Ліцензіата причинах, виконати такі дії по окремих вузлах 

обліку не являлося можливим. 

Відповідно до пояснень АТ «ЛУБНИГАЗ», всі споживачі мають змогу надати показники своїх 

лічильників в обраний ними спосіб. Всі письмові звернення споживачів, щодо необхідності зняття та 

підтвердження показів лічильника приймаються, реєструються та обробляються Товариством у 

стислі терміни. Жодного факту щодо ігнорування або невиконання Ліцензіатом письмового звернення 

споживачів, щодо зняття показів з будь-яких причин не зафіксовано. 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: 

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та 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 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» забезпечити у строк до 

25 травня 2022 року надання до НКРЕКП інформації щодо врегулювання відносин з гр. Шундік В. М. 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                        Я. Зеленюк 



                                                                                                                                                       

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
     
 

_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про застереження щодо недопущення 

надалі АТ  «ЛУБНИГАЗ» порушень 

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 10 травня 2022 року 

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за 

результатами проведення позапланової виїзної перевірки дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з 

розподілу природного газу, від 11 лютого 2022 року № 107, проведеної на 

підставі постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 216 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» та посвідчення на проведення 

позапланової виїзної перевірки від 02 лютого 2022 року № 104, установлено, що 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 05524713) порушило вимоги 

законодавства та пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), 

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 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494  

(далі – Кодекс ГРМ), та пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу 
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природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня  

2015 року № 2498 (далі – Типовий договір), у частині визначення фактичного 

об’єму розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за 

розрахунковий період на рівні планового місячного об’єму споживання на 

відповідний період у разі неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, 

що настає за розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що 

лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних; 

формування об’єму розподілу та споживання природного газу за період 

зазначеного місяця з урахуванням своєчасно наданих споживачем показань 

лічильника газу за підсумками наступного місяця; здійснення контрольного 

зняття показів лічильника природного газу не рідше одного разу на шість 

місяців (з урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла 

обліку), 

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного зняття Оператором ГРМ показань лічильника газу та 

контрольного огляду вузла обліку за необхідності, але не рідше ніж один раз 

на шість місяців. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі 

порушень вимог законодавства та 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» забезпечити у 

строк до 25 травня 2022 року надання до НКРЕКП інформації щодо 

врегулювання відносин з гр. Шундік В. М. відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 

 


