
 

 

Департамент ліцензійного контролю 

«12» липня 2022 року 

 

Голові НКРЕКП 

                           Членам НКРЕКП 

  

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки АТ «ОДЕСАГАЗ» та визнання такою, що втратила 

чинність, постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 220» 
  
 

Згідно з пунктом 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) підставою для проведення позапланової невиїзної 

перевірки є, зокрема обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про 

порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи 

комунальних послуг, її законних прав та надання документів (копій документів), що 

підтверджують таке порушення. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022  

№ 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного 

ринкового нагляду в умовах воєнного стану» протягом періоду воєнного стану 

позапланові заходи державного нагляду (контролю) (позапланові невиїзні перевірки) 

за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних 

умов, здійснюються за рішенням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за наявності загрози, що має 

значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, 

захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 

До НКРЕКП надійшли звернення громадян: Аскерової К. С. від 23.11.2021, 

Дуброва Д. В. від 01.12.2021, Єсипенка Г. В. від 06.12.2021, Іонової Т. М. від 

29.11.2021,  Копайгори  І. А.  від 03.11.2021, Пузько Т. І. від 20.11.2021, 

Шикірянської  Н. В. від 25.11.2021,  Булигіна В. В. від 05.10.2021, Волобуєвої К. 

В. від 14.11.2021,  Григоренка С. Ф. від 10.10.2021, Єрємеєвої  Н. О. від 

29.09.2021, Заяц О. Б. від 18.11.2021, Козар Л. П. від 06.10.2021, Калмикової В. 

К. від 27.10.2021, Кутузи Б. В. від 10.11.2021,  Михайленко В. М. від 16.11.2021, 

Пелепчук О. С. від 17.10.2021, Стоянової В. А. від 06.10.2021, Степанової  В. А. 

від 01.11.2021, Усова А. В. від 30.09.2021 (надіслане Одеською обласною 

прокураторою від 01.10.2021 № 27-1470вих-21), Чернецького В. С. від 

23.09.2021, Чумака В. А. від 23.10.2021, Чумака О. О. від 18.11.2021, Яковенко В. 

П. від 25.09.2021, Агеєва С. від 17.12.2021, Дудник  В.  П. від18.11.2021,  

Кожадей К. М. від 18.11.2021, Колесник С. від 26.11.2021,  Лебедєвої А. М. від 

22.12.2021, Мельниченко І. С. від 16.12.2021, Нестерова В. М. від 21.12.2021, 

Сотніченко Т. М. від 21.10.2021, Суздалевої  С.  М. від 15.11.2021, Урсуленка І. 

А. від 01.12.2021, Ченчика С. Г. від 24.11.2021, Шостак Ю. В. від 13.11.2021, 

Якубовської М. І. від 15.11.2021  та інших заявників щодо можливого порушення 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСАГАЗ» (далі – АТ «ОДЕСАГАЗ») 

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, затвердженого 

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

Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 30 вересня 2015 року № 2498. 

Керуючись пунктом 4 частини восьмої статті 19 Закону про НКРЕКП та 

відповідно до пункту 5.1 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14.06.2018 № 428 (зі змінами), Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти: 

1. Постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової невиїзної перевірки                                     

АТ «ОДЕСАГАЗ» та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП 

від 01 лютого 2022 року № 220», на підставі якої провести позапланову невиїзну 

перевірку відповідно до питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 
2. Визнати такою, що втратила, чинність постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від           

01 лютого 2022 року № 220 «Про проведення позапланової виїзної перевірки                                     

АТ «ОДЕСАГАЗ». 

 
 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю        Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                Київ                                            № _______________ 

 
Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки АТ «ОДЕСАГАЗ» та 

визнання такою, що втратила чинність, 

постанови НКРЕКП від 01 лютого    

2022 року № 220 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від                

13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Провести позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСАГАЗ» (код ЄДРПОУ 03351208) Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, у частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.  
 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 01 лютого 2022 року № 220 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ОДЕСАГАЗ». 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 


