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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 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 № 1994 «Про проведення позапланової виїзної перевірки                                        

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

17 січня 2022 року № 20, Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області (далі – Сектор НКРЕКП) у 

термін з 24 січня 2022 року по 04 лютого 2022 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо 

дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (далі – АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», 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), 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. 

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

діяльності з 01 січня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, складено Акт від 04 лютого 2022 року 

№ 88 (далі – Акт перевірки).  

Ліцензіатом листом від 09 травня 2022 року № 290-Сл-9169-0522 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 

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 

формування об'єму розподілу і 

споживання природного газу по об'єкту 



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  

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; у частині визначення 

фактичного об`єму розподілу та 

споживання природного газу на рівні 

планового місячного об’єму споживання. 

 

Підставами для здійснення позапланової виїзної перевірки стали 33 звернення 

споживачів Хмельницької області та м. Хмельницький щодо недотримання 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» вимог чинного законодавства 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 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; у частині визначення фактичного 

об`єму розподілу та споживання природного газу на рівні планового місячного об’єму 

споживання.  

За інформацією, наданою АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» під час перевірки встановлено, 

що спірні питання із 15 споживачами, а саме: Станчук Н. Г., Білозор Р. В., Люліною Н. С., 

Петренко Л. Ф., Биць М. І., Мажуренко Н. С., Єрьоміною Л. В., Борюговим І. П., 

Домбровольською С. Б., Сварчевською Г. П., Шамрай В. В.,  Шамрай Л. В., Гриндій  Р. О., 

Биковим Ю. Ю., Жуковським В. В., були врегульовані в повному обсязі, на даний час 

споживачі до Товариства претензій не мають, що підтверджується Актами звірки. 

В Поясненнях, наданих АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» зазначено, що 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 більшість працівників працюють віддалено, тому Ліцензіат не 

мав можливості у визначені терміни надати пояснення до акту. Товариство в першу чергу 

здійснює всі можливі заходи спрямовані на утримання споруд систем газопостачання у 

належному технічному стані для забезпечення їх надійної та безпечної експлуатації. Всі 

екіпажи аварійно-диспетчерської служби працюють в надзвичайному режимі, бригади 

чергують цілодобово та запобігають аварійним ситуаціям, оперативно виїжджають на 

виклики. При цьому діяльність Товариства направлена на забезпечення повноцінної 

взаємодії з клієнтами у віддаленому режимі. 

За інформацією, наданою АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», спірні питання з гр. Гончарем О. 

В., гр. Зінкіною Ю. Й., гр. Горошко Т. А., гр. Крижанською Н. А., ., гр. Фабіяном М. В., 

гр. Костюком І. Й. були врегульовані, на даний час споживачі претензій до Товариства із 

зазначених питань не мають, що підтверджується підписаними Актами звірки.  

Щодо 12 інших звернень споживачів, а саме гр. Горошка В. В., гр. Кузьмук О. І., 

гр. Микуляк М. О., гр. Сторожука В. І., гр. Янцеловського В. І., гр. Приступовського В. О., 

гр. Глабчастого І. В., гр. Вершигори В. А., гр. Чекановського П. С., гр. Ткачук М. Ю., 

гр. Романюка І. А., гр. Капцевича С. Є., АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» не надано 

підтверджуючих документів щодо врегулювання питань, порушених у цих зверненнях. 
 
 

 

 



 

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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 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 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» забезпечити  до 30 травня 2022 року надання до НКРЕКП інформації 

щодо врегулювання відносин з гр. Горошком В. В., гр. Кузьмук О. І., гр. Микуляк М. О., 

гр. Сторожуком  В. І., гр. Янцеловським В. І., гр. Приступовським В. О., 

гр. Глабчастим І. В., гр. Вершигорою В. А., гр. Чекановським П. С., гр. Ткачук М. Ю., 

гр. Романюком І. А., гр. Капцевичем С. Є. 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  «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

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 17 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 04 лютого 2022 року № 88, проведеної на 

підставі постанови НКРЕКП від 03 листопада 2021 року  

№ 1994 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної 

перевірки від 17 січня 2022 року № 20, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 05395598) 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 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: 

 

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 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 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» забезпечити до 30 травня 2022 року надання до 

НКРЕКП інформації щодо врегулювання відносин з гр. Горошком В. В., 

гр. Кузьмук О. І., гр. Микуляк М. О., гр. Сторожуком  В. І., 

гр. Янцеловським В. І., гр. Приступовським В. О., гр. Глабчастим І. В., 

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
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гр. Вершигорою В. А., гр. Чекановським П. С., гр. Ткачук М. Ю., 

гр. Романюком І. А., гр. Капцевичем С. Є. відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  


