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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про застереження щодо недопущення надалі АТ «ОДЕСАГАЗ» 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 12 липня 2022 року № 762 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ОДЕСАГАЗ» та 

визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 220» та 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 12 липня 2022 року № 173, Відділом 

НКРЕКП у Одеській області (далі – Відділ НКРЕКП) у термін  

з 14 липня 2022 року по 18 липня 2022 року проведено позапланову невиїзну перевірку щодо дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСАГАЗ» (далі – АТ «ОДЕСАГАЗ», 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 невиїзної перевірки АТ «ОДЕСАГАЗ», за період діяльності  

з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, складено Акт від 18 липня 2022 року № 153 (далі – Акт 

перевірки). Пояснення до Акту перевірки, надані Ліцензіатом листом  від 01 серпня 2022 року № 02/08-303 

(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 

формування об’єму розподілу та споживання 

природного газу з урахуванням своєчасно 

наданих побутовим споживачем показань 

лічильника газу. 

 

Слід зазначити, що підставами для здійснення цієї перевірки стало 37 звернень споживачів 

Одеської області щодо недотримання АТ «ОДЕСАГАЗ» 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. 

Актом перевірки зафіксовано, що по: 

- 18 споживачам Товариством не надано підтвердні документи про надання АТ «Одесагаз» до 

інформаційної платформи Оператора газотранспортної системи обсягу природного газу, який приведено до 



фактичних показань лічильника газу побутового споживача; 

-   7 споживачам станом на 18.07.2022 Ліцензіатом не здійснено формування об’єму розподілу 

та споживання природного газу по особовому рахунку споживача з урахуванням наданих побутовим 

споживачем показань лічильника газу; 

- 10 споживачам Ліцензіатом надано скріншоти з інформаційної платформи Оператора 

газотранспортної системи, які підтверджують приведення обсягів споживання природного газу до фактичних 

показань лічильника газу побутових споживачів; 

-  2 споживачам Ліцензіатом протягом 2021 року було здійснено формування об’єму розподілу та 

споживання природного газу по особовому рахунку споживача з урахуванням наданих споживачем показань 

лічильник газу. 

За Поясненнями Ліцензіата, Товариством більшість виявлених порушень було усунуто 

самостійно до початку проведення позапланової невиїзної перевірки, а  підтверджуючі документи 

щодо приведення обсягів споживання природного газу до фактичних показань лічильника газу по             

25 побутових споживачів надані Товариством листом від 01 серпня 2022 року № 02/08-303,  тобто 

після проведення позапланової невиїзної перевірки.       

Стосовно порушень щодо здійснення контрольного зняття показів лічильника газу не рідше 

одного разу на шість та контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на 

шість місяців, Товариство повідомило, що ураховуючи обставини санітарно-епідеміологічного 

характеру, велика кількість побутових споживачів послуги розподілу природного газу не надала доступ 

для виконання Оператором ГРМ вказаних обов`язків. 

Крім того, на момент проведення позапланової невиїзної перевірки ситуація із наданням 

доступу до об`єктів споживачів ще більш погіршилась у зв`язку із збройною агресією РФ. 

Відповідно до Пояснень Товариства виявлені порушення в 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 та у частині 

врахування своєчасно переданих побутовими споживачами показників лічильників газу пояснюються 

технічним збоєм в інформаційній системі оперативного обліку і мали несистемний характер.  

 

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», у зв’язку з воєнним станом 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 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

застерегти АТ «ОДЕСАГАЗ»  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                                 

АТ «ОДЕСАГАЗ» 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 16 серпня  

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 розподілу природного газу, від 18 липня 2022 року № 153, проведеної 

на підставі постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року  

№ 762 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки  

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

НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 220» та посвідчення на проведення 

позапланової невиїзної перевірки від 12 липня 2022 року № 173, установлено, 

що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ» (код ЄДРПОУ 03351208) 

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), 

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», у зв’язку з воєнним станом 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 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ» щодо 

недопущення надалі порушень вимог законодавства та 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

