
 Департамент ліцензійного контролю 

« 19 » липня 2022 року 

                 Голові НКРЕКП 

                Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі  

ТОВ «ГАЗ.УА» порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу» 
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

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

від 07 червня 2022 року № 576 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ТОВ 

«ГАЗ.УА» та посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 13 червня 

2022 року № 155, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області проведено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗ.УА» (далі – ТОВ «ГАЗ.УА», Товариство, Постачальник) 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – 

Ліцензійні умови), у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного 

газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових 

актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пункту 13 

розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП  

від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі – Правила постачання), у частині безпідставного 

припинення газопостачання; пункту 5 глави 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС) та 

положень розділу ІV Правил постачання у частині дотримання порядку зміни постачальника; 

підпункту 15 пункту 2.2 глави 2  Ліцензійних умов у частині дотримання порядку зміни 

постачальника споживачем, що не є побутовим, встановленим розділом IV Правил 

постачання, та перешкоджання реалізації права споживача на зміну постачальника, 

гарантованого статтею 14 Закону України «Про ринок природного газу» та розділом IV 

Правил постачання за період діяльності з 01 грудня 2021 року по 15 червня 2022 року, за 

результатами якої складено Акт від 20 червня 2022 року № 137 (далі – Акт перевірки). Актом 

перевірки, який доставлений 06 липня 2022 року Товариству засобами поштового зв’язку  

АТ «Укрпошта» (трекінг відправлення № 0312719255789), зафіксовано наступні порушення 

Ліцензійних умов: 

Виявлене  порушення 

 

Суть порушення 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині 

здійснення господарської діяльності з постачання 

природного газу з дотриманням вимог Правил 

постачання природного газу, інших нормативно-

правових актів та нормативних документів, які 

регулюють ринок природного газу, а саме: 

пункту 13 розділу ІІ Правил постачання у частині 

безпідставного припинення газопостачання, 

пункту 5 глави 5 розділу IV Кодексу ГТС та 

положень розділу ІV Правил постачання у частині 

дотримання порядку зміни постачальника;  

підпункту 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 

у частині дотримання порядку зміни 

постачальника споживачем, що не є побутовим, 

встановленим розділом IV Правил постачання, та 

перешкоджання реалізації права споживача на 

зміну постачальника, гарантованого статтею 14 

Закону України «Про ринок природного газу» та 

розділом IV Правил постачання. 

До НКРЕКП надійшли численні 

звернення від ТОВ «ВЕСТА ТРАК 

БАТЕРИ» (далі – Споживач)  

від 22 квітня, від 09, 12 та 24 травня 2022 

року зі змісту яких вбачається 

недотримання Товариством вимог 

законодавства щодо порядку зміни 

постачальника споживачем, що не є 

побутовим, та припинення 

газопостачання на об’єкт споживача. 

Між Постачальником та 

Споживачем укладено договір постачання 

природного газу від 01 грудня 2021 року з 

терміном дії в частині постачання 

природного газу з 01 грудня 2021 року по 

31 грудня 2022 року, а в частині здійснення 

розрахунків між сторонами – до повного їх 

здійснення.  



За інформацією, наданою Споживачем до НКРЕКП, Споживач листом від 19 квітня 

2022 року, надісланим засобами поштового зв’язку АТ «Укрпошта», а також на електрону 

пошту Постачальника, повідомив Товариство про намір змінити постачальника природного 

газу з 20 квітня 2022 року (19 квітня 2022 року – останній день постачання) у зв’язку з 

укладанням договору постачання природного газу з новим постачальником (ТОВ «ЙЕ 

Енергія»), та звернулося з проханням вважати дане повідомлення пропозицією про 

розірвання (припинення) дії договору та відкріпити Споживача з реєстру споживачів 

Постачальника. 

Також Споживач повідомив, що станом на 20 квітня 2022 року мало переплату за 

договором в розмірі 740,99 тис. грн. Споживач надав до НКРЕКП копію підготовленого 

Постачальником природного газу Акта звірки взаємних розрахунків від 03 травня 2022 року 

за період з 01 січня по 30 квітня 2022 року, відповідно до якого Споживач не має 

заборгованості за договором перед Постачальником, при цьому наявна переплата на 

користь Споживача. 

Разом з тим, Споживач отримав від Оператора ГРМ АТ «Дніпрогаз» повідомлення 

про припинення (обмеження) газопостачання від 22 квітня 2022 року, відповідно до якого 

Товариство повинно у термін до 07:00 години 25 квітня 2022 року самостійно відключити 

від газових мереж газоспоживання (обмежити до рівня 0 тис. куб. м на добу) і підготувати 

до пломбування газоспоживне обладнання, у зв’язку «з відсутністю Вас у Реєстрі 

споживачів жодного постачальника на 22.04.2022». 

За інформацією, наданою АТ «Дніпрогаз» до НКРЕКП листом від 24 травня 2022 

року, 21 квітня 2022 року через Інформаційну платформу Оператора ГТС,  

до АТ «Дніпрогаз» надійшло повідомлення щодо припинення газопостачання Споживача – 

дата припинення постачання 25 квітня 2022 року; підстава: наявна заборгованість. 

Зважаючи на зазначене, Оператор ГРМ АТ «Дніпрогаз» направив Споживачу повідомлення 

про припинення (обмеження) газопостачання з 25 квітня 2022 року.  

Споживач caмостійно припинив споживання природного газу 25 квітня 2022 року. 

АТ «Дніпрогаз» повідомило НКРЕКП, що станом на 24 травня 2022 року  

Споживач не споживає природний газ, а повідомлення про відключення споживача на 

Інформаційній платформі Оператора ГТС Постачальником не відмінено. 

За наявною в НКРЕКП інформацією, постачальником ТОВ «ЙЕ Енергія» в 

Інформаційній платформі Оператора ГТС було ініційовано зміну постачальника 

Споживача: 22, 25 і 27 квітня та 03 і 11 травня 2022 року. Діючим Постачальником було 

відхилено запити на зміну постачальника для потреб споживача 23, 27 і 29 квітня  

та 05 і 11 травня 2022 року відповідно, у зв’язку з наявною заборгованістю за поставлений 

природний газ.  

Листом від 24 травня 2022 року Споживач повідомив НКРЕКП, що оскільки лист 

Споживача від 19 квітня 2022 року про зміну постачальника природного газу залишено 

Товариством без розгляду, Споживач надіслав на адресу Постачальника лист-повідомлення 

від 24 травня 2022 року, яким повідомило Товариство про свій намір змінити постачальника 

природного газу з 01 червня 2022 року (останній день постачання – 31 травня 2022 року) та 

звернулося з проханням вважати дане повідомлення пропозицією про розірвання 

(припинення) дії договору підписати відповідну додаткову угоду. Також, Споживач у 

своєму листі від 24 травня 2022 року зазначив та надав документальне підтвердження 

направлення листа-повідомлення від 24 травня 2022 року на адресу Постачальника 

засобами поштового зв’язку АТ «Укрпошта» та кур’єрською доставкою.  

Споживач листом від 30 травня 2022 року повідомив НКРЕКП, що станом  

на 30 травня 2022 року Товариством не підтверджено на інформаційній платформі 

Оператора ГТС згоду на перехід до нового постачальника природного газу. 

На письмовий запит НКРЕКП від 17 травня 2022 року щодо надання вичерпних 

пояснень (з копіями підтверджуючих документів), Товариство не надано до НКРЕКП 

інформації щодо проведених розрахунків Споживача перед Постачальником, що могло би 

підтвердити чи спростувати наявність заборгованості у споживача станом на дати 

надходження запитів на зміну постачальника на інформаційній платформі Оператора ГРМ, 



а саме 23, 27 і 29 квітня та 05 і 11 травня 2022 року. 

Разом з тим, Постачальник листом від 23 травня 2022 року повідомив НКРЕКП про 

те, що не отримувало листа Споживача від 19 квітня 2022 року про зміну постачальника 

природного газу, а також зазначило, що представниками Постачальника не підписувався акт 

звірки взаємних розрахунків від 03 травня 2022 року за січень-квітень 2022 року. 

Листом від 30 травня 2022 року, Постачальник повідомив НКРЕКП, що 30 травня 

2022 року звернулося до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення 

коштів із Споживача, оскільки Споживач ухиляється від оплат передбачених Договором та 

має заборгованість. 

 

Слід зазначити, що в ході розгляду Акта від 20 червня 2022 року № 137 до 

НКРЕКП надійшов лист від Споживача (вх. НКРЕКП від 28.06.2022) з проханням 

припинити перевірку Постачальника у зв’язку з досягнутими домовленостями між 

Споживачем та Постачальником. 

За поясненням Споживача, інформація щодо відсутності заборгованості Споживача 

перед Постачальником за природний газ, була передчасною та неточною. Провівши звірку 

взаємних розрахунків, Споживач погодився з даними Постачальника та визнав наявну 

заборгованість та прострочення Споживача по оплаті грошових коштів. Через це на момент 

відправлення вищезазначених листів на адресу НКРЕКП в них була зазначена неактуальна 

інформація щодо стану розрахунків між Споживачем та Постачальником. 

Також Споживач просить вважати викладене в своїх листах від 22.04.2022 № 04/22-1, 

від 09.05.2022 № 05/09-1 та від 27.05.2022 № 05/27-1 помилковим та передчасним. 

Досягнуто домовленість щодо постачання природного газу Споживача буде здійснюватися 

Постачальником і Споживач не має наміру змінювати постачальника. 

 

 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗ.УА» щодо 

недопущення надалі 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 ТОВ «ГАЗ.УА» 

порушень вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

постачання природного газу  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 19 липня  

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

складеного за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних 

умов з постачання природного газу, від 20 червня 2022 року № 137, 

проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 07 червня 2022 року  

№ 576 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки  

ТОВ «ГАЗ.УА» та посвідчення на проведення позапланової невиїзної 

перевірки від 13 червня 2022 року № 155, установлено, що ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗ.УА» (код ЄДРПОУ 42468262) 

порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені 

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

умови), а саме: 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської 

діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил 

постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та 

нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме: 

пункту 5 глави 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, та 

положень розділу ІV Правил постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі – Правила 

постачання), у частині дотримання порядку зміни постачальника,  
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пункту 13 розділу ІІ Правил постачання в частині безпідставного 

припинення газопостачання; 

підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині 

дотримання вимог статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» 

щодо реалізації права споживачів на зміну постачальника та порядку зміни 

постачальника, встановленого Правилами постачання. 

 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗ.УА» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та 

Ліцензійних умов. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 


