
Департамент ліцензійного контролю 

 «   15    »      листопада       2022 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з постачання природного газу»   

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 
 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року  

№ 2222 (у редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), на підставі посвідчення на 

проведення планової перевірки від 20 вересня 2022 року № 313, проведено планову перевірку щодо 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40121452) (далі – ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП  

від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01 січня 2019 року по 

31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 17 жовтня 2022 року № 288 (далі – Акт 

перевірки). Пояснення та обґрунтування до Акту перевірки надані Ліцензіатом листом від 24 жовтня 

2022 року № 119/07-17892-2022 (далі – Пояснення). Актом перевірки зафіксовано наступні порушення 

Ліцензійних умов: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

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: 

1.1 

пункту 5 розділу V Правил постачання 

природного газу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (у редакції 

постанови НКРЕКП від 27.11.2020 № 2202),  
у частині направлення на інформаційну платформу 

повідомлення про намір побутового споживача 

змінити постачальника природного газу не пізніше 
трьох робочих днів з дня отримання від споживача 

заяви-приєднання до договору постачання 

природного газу 

Товариство не направляло до Інформаційної 

платформи Оператора ГТС повідомлення про намір 

споживача із ЕІС-код 56XM29А716292312 змінити 
постачальника природного газу 

(стор. 66 Акта). 

За поясненням Ліцензіата, Товариство врахувало 
допущені помилки при проваджені господарської 

діяльності з постачання природного газу та вживає 

всіх заходів для недопущення вчинення правопорушень 
на ринку природного газу.  

1.2 

пункту 5 Порядку розрахунку та 
встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 

06.04.2017 № 491(далі – Порядок № 491), у частині 
визначення платником внеску бази нарахування 

суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід 

платника внеску на регулювання від провадження 

діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний 
квартал 

Товариством невірно відображено вартість 

поставленого природного газу споживачам у формі 

звітності № 20-НКРЕКП за: ІІ - ІV квартали  

2019 року; І, ІІ та ІV квартали 2020 року;  

І - ІІІ квартали 2021 року. 

У зв’язку з цим форма № 20-НКРЕКП 

(квартальна) повинна була бути заповнена згідно з 

даними, зазначеними у таблиці 1.20.3 Акта 

перевірки. 
(стор. 23 - 24 Акта). 

 

З урахуванням поданих Ліцензіатом пояснень 

щодо встановлених перевіркою розбіжностей 

нарахувань (тис. грн) між даними бухгалтерського 

обліку та форми № 5, форма № 20-НКРЕКП 

(квартальна) повинна містити відкориговані дані.  

У зв’язку з цим, борг Товариства за сплату 

внеску на регулювання за ІV квартал складає 71,150 

тис. грн. 
 

1.3 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми 

звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про 
сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 

до Порядку № 491 у частині забезпечення 

достовірності інформації, наведеної у звіті 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12


1.4 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11.05.2017 

№ 624 «Про надання суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг копій фінансової 

звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», у частині надання до 
30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, 

копій квартальної фінансової звітності 

Товариством подано копії фінансової звітності з 

недотриманням терміну:  

до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області в паперовому вигляді за I-III квартал 
2019 року – від 34 до 217 днів; 

до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням 

КЕП за I та III квартал 2021 року – на 299 та 114 днів 

відповідно. 

Крім того, фінансову звітність за I квартал 2020 року 

Товариство не подало до НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області у строки та 
спосіб, визначені Постановою НКРЕКП № 624, водночас 

подало зазначену звітність з порушенням терміну –  

на 664 дні до НКРЕКП у спосіб, визначений Постановою 
НКРЕКП № 254, тобто в електронному вигляді з 

накладенням КЕП 

(стор. 63 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата, Товариство 20.10.2022 
подало до НКРЕКП фінансову звітність за 2020 рік в 

електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 
особи Товариства з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги» на адресу  finstatement@nerc.gov.ua. 

 

1.5 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17.02.2021 

№ 254 «Про подання фінансової звітності 

суб’єктами господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг до 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», у частині подання до 

НКРЕКП фінансової звітності виключно в 

електронному вигляді у форматі Excel з 
накладенням кваліфікованого електронного 

підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з 
дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі 

послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

2 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни 
даних, зазначених у документах, що мають 

додаватися до заяви про отримання ліцензії, 

протягом одного місяця з дня їх настання 

Товариством повідомлено НКРЕКП про зміну даних з 

недотриманням встановленого терміну, а саме : 
зміни даних  від 30.07.2019 – порушено термін на 13 

днів; 

зміна даних від 20.10.2019 – порушено термін на 9 

днів; 

дві зміни даних від 24.10.2019 – порушено термін по 

5 днів кожна; 

зміна даних від 01.10.2019 – порушено термін на 28 

днів; 

зміна даних від 25.01.2020 – порушено термін на 11 

днів; 
зміна даних від 31.05.2020 – порушено термін на 15 

днів; 

зміна даних від 30.01.2021 – порушено термін на 93 

дні 

(стор. 8 - 10 Акта). 

3 

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині провадження ліцензованої 
діяльності виключно з використанням засобів 

провадження господарської діяльності, що 

зазначені у відомостях про них, які подані до 
НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних 

умов 

Товариство подавало до НКРЕКП оновлені 

Відомості про засоби провадження господарської 
діяльності з постачання природного газу з 

перевищенням встановленого терміну 
(стор. 11 Акта). 

4 

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині складання звітності, затвердженої 
НКРЕКП, щодо провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу та подання 

її до НКРЕКП у встановленому порядку 

Товариство у періоді, що перевірявся, надавало 

форми звітності в паперовому вигляді з порушенням 

термінів, а саме: 

до НКРЕКП 

форма № 4: за ІІІ квартал 2019 року, ІІ квартал 
2020 року та ІІ квартал 2021 року – на 1 день; 

форма № 5: за ІІІ квартал 2019 року, ІІ квартал 

2020 року та ІІ квартал 2021 року – на 1 день; 

форма № 5а: за травень, червень та вересень – на 

4, 1 та 3 дні відповідно; 

форма № 2: за серпень 2019 року – на 1 день; 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київські 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua


області 
форма № 2: за серпень та вересень 2019 року – на 

1 та 4 дні відповідно 
(стор. 19 - 20 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата, затримка Регулятором 

паперових примірників, обумовлена об’єктивними 

обставинами, зокрема, затримками кур’єрської 
доставки.  

5 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині подання до НКРЕКП копії 

річної фінансової звітності у встановленому 

законодавством порядку 

Товариство подало копії річної фінансової звітності 

за 2020 рік у паперовому вигляді (подано вчасно), при 

цьому в електронному вигляді у форматі Excel з 
накладенням кваліфікованого електронного підпису 

(КЕП) зазначена звітність Ліцензіатом до НКРЕКП не 

подана, що суперечить вимогам щодо способу подачі 
згідно з вимогами Постанови НКРЕКП № 254 

(стор. 22 Акта). 

20.10.2022 Товариством на адресу 

finstatement@nerc.gov.ua подано в електронному вигляді 
у форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису (КЕП) звітність за 2020 рік, чим 

усунуте зазначене порушення. 

6 

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, 

наступного за звітним, внески на регулювання, що 
визначаються НКРЕКП 

Товариством було здійснено сплату внеску на 

регулювання за І квартал 2019 року – із порушенням 

визначеного терміну на 58 днів (29 березня  

2019 року) 
(стор. 23 Акта). 

7 

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов у 

частині здійснення розрахунків із оператором 
газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, 

визначених договором транспортування 

природного газу 

 

Станом на 30 квітня та 31 травня 2019 року 

заборгованість ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 
перед АТ «Укртрансгаз» за отримані послуги 

транспортування природного газу (за 3 договорами) 
на 30.04.2019 –              тис. грн;             тис. грн;                                                    

____________тис. грн. 
на 31.05.2019 -                тис. грн;               тис. грн;                     

____________тис. грн. 

(стор. 26 - 27 Акта). 
З урахуванням коригування обсягів та вартості 

наданих послуг за березень 2019 року по одному з 

договорів, за даними бухгалтерського обліку 

Товариства, на 31.12.2019 обліковувалася 
заборгованість (____ тис. грн) перед АТ «Укртрансгаз» 

(стор. 27 Акта). 

Здійснення кінцевого розрахунку за отримані 
послуги замовленої (договірної) потужності в точках 

входу/виходу до/з газотранспортної системи (код 

послуги 119) після 20-го числа місяця – 23 січня 2020 
року 

(стор. 28 Акта). 

Здійснення кінцевого розрахунку з АТ 

«Укртрансгаз» за послугу перевищення замовленої 

(договірної) потужності в точках входу/виходу до/з 

газотранспортної системи (код послуги 121 

(портфель ПСО)) після 20-го числа місяця -  24 

січня 2020 року 
(стор. 30 Акта). 

Здійснення розрахунків з ТОВ «Оператор 

ГТС України» не в повному обсязі за добові 

небаланси 2021 року. 

Станом на 31 грудня 2021 року по Договору 

№                   заборгованість Товариства перед 

ТОВ «Оператор ГТС України» становить                               

_______тис. грн, в тому числі за негативні 

mailto:finstatement@nerc.gov.ua


небаланси (листопад – грудень) складає                 

__________тис. грн.  
(стор. 39 Акта). 
 (стор. 68 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата, виникнення 

негативного добового небалансу за листопад 2021 року 
обумовлено прийняттям НКРЕКП постанови від 

29.10.2021 № 1909, якою внесено зміни до деяких 

постанов Регулятора. Відповідно до впроваджених 
змін, до Реєстру постачальника «останньої надії» 

автоматично вноситься оператор газорозподільної 

системи, який здійснює закупівлю природного газу для 

покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та 
виробничо-технологічних витрат природного газу в 

газорозподільній системі.  

За поясненнями Товариства, обсяг щодобових 
негативних небалансів за листопад 2021 року виник 

саме внаслідок незбалансованого споживання 

природного газу Операторами ГРМ, що були включені 
до Реєстру постачальника «останньої надії» та 

здійснювали відбір газу протягом періоду листопада 

згідно з постановою НКРЕКП від 29.10.2021 № 1909 та 

виробників теплової енергії, які включені до Реєстру 
споживачів постачальника «останньої надії» 

відповідно до постанови НКРЕКП від 08.07.2021          

№ 1120. 
Також ТОВ «ГК «Нафтогаз України» в своїх 

зауваженнях повідомило, що не погоджується з 

прийняттям постанов НКРЕКП від 29.10.2021 № 1909 

та від 08.07.2021 № 1120, вважає їх протиправними й 
нечинними та ініціювало вирішення спору в судовому 

порядку, шляхом подання до Окружного 

адміністративного суду міста Києва позову до 
НКРЕКП. 

 

8 

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині надання до НКРЕКП документів, 
інформації та звітності, що містять достовірні 

дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені 
НКРЕКП 

 

Товариством невірно відображено інформацію у 

формі № 2-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт 
суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов’язки, щодо постачання природного газу 

побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім 
обсягів, що використовуються для провадження їх 

виробничо-комерційної діяльності), державному 

підприємству України «Міжнародний дитячий центр 
«Артек» та виробникам теплової енергії», затверджену 

постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 (у редакції 

постанови НКРЕКП від 01.08.2019 № 1623) за липень 

2019 рік – липень 2020 року, зокрема, у рядку 1 
«Закуплений природний газ у НАК «Нафтогаз 

України», усього у тому числі» графи 1 «Загальний борг 

на початок періоду» та 13 «Загальний борг на кінець 
періоду» розділу І «Стан розрахунків за закуплений 

природний газ» відображено без урахування 

заборгованості по двом договорам 

(стор. 41 Акта). 
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підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині виконання рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням 
та/або законодавством 

Товариство надало до НКРЕКП додаток 3 та 

додаток 4 до Ліцензійних умов листами від 23.02.2022, 

тобто з порушенням визначених Постановою НКРЕКП 
№ 716 строків на 209 та 221 день (після 29.07.2021) 

(стор. 42 Акта). 

10 
підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині дотримання мінімальних 
стандартів та вимог до якості обслуговування 

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та 

вимог до якості обслуговування споживачів та 
постачання природного газу, затверджених постановою 



споживачів та постачання природного газу, 
затверджених НКРЕКП, а саме: 

 

НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 (далі – Мінімальні 
стандарти та вимоги), у частині направлення інформації, 

визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, 

постачальником до НКРЕКП поштою на паперових 
носіях та в електронному вигляді, а також до її 

територіальних органів за місцезнаходженням 

постачальника 
Ліцензіат надавав Додатки 10, 11, 12, 14 з 

порушенням терміну: 

до НКРЕКП 

за ІІ та ІІІ квартал 2020 року – на 19 та 4 дні 

відповідно; 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області 
за ІІ та ІV квартал 2019 року – на 1 та 7 днів 

відповідно,  

І та ІІІ квартал 2020 року – на 6 та 7 днів 

відповідно. 
Крім того, Товариство надало до НКРЕКП листом 

від 14.10.2022 під час проведення перевірки: 

додатки 10, 11, 12, 14 за І-ІV квартал 2019 року з 
порушенням терміну на 968-1243 дні, за І та ІV 

квартал 2020 року – на 877 та 602 дні відповідно, за І 

квартал 2021 року – на 512 днів, 
Додаток 16 за 2019-2020 роки – на 956 та 592 дні 

відповідно. 
(стор. 43 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата, прострочення у 
строках направлення додатків до ТО НКРЕКП 

безпосередньо пов’язано з особливостями роботи 

поштових сервісів доставки. 

 

глави 4 Мінімальних стандартів та вимог в 

частині формування інформації, пов’язаної зі 
стандартами якості послуг постачання природного газу, 

зокрема, складання Додатка 10 «Інформація щодо 

показників комерційної якості надання послуг 

постачальника природного газу» та Додатка 12 «Реєстр 
письмових звернень споживачів постачальника 

природного газу» 

Співставленням даних наведених в Додатку 10 та 
Додатку 12, встановлено невідповідність даних, а 

саме: 

- відповідно до Додатка 10 до Мінімальних 

стандартів та вимог за І квартал 2019 року не надходило 
звернень від споживачів по коду послуги S1, разом з 

тим відповідно до Реєстру письмових звернень 

споживачів постачальника природного газу відповідно 
до Додатка 12 до Мінімальних стандартів та вимог 

надійшло 1 звернення по коду послуги S1; 

- відповідно до Додатка 10 до Мінімальних 
стандартів та вимог за ІІІ квартал 2020 року надійшло 1 

звернення по коду послуги S1, разом з тим у Додатку 12 

за ІІІ квартал 2020 року відсутнє звернення з даним 

кодом 4 
(стор. 45 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата, уся необхідна 

інформація та форми направлені до НКРЕКП та 
Управління НКРЕКП  у м. Києві та Київській області. 

Водночас, до НКРЕКП 14.10.2022 надійшов лист 

від Ліцензіата, яким, зокрема, надіслано уточнений 
Додаток 10 до Мінімальних стандартів та вимог  

за І квартал 2019 року. 
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абзац п’ятий пункту 2.3 глави 2 
Ліцензійних умов (у редакції постанови 

НКРЕКП від 10.02.2021 № 218) у частині 

здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на 
якого покладені спеціальні обов’язки для 

забезпечення загальносуспільних інтересів, у 

строки та на умовах визначених договором 
купівлі-продажу природного газу 

Станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 за даними 
бухгалтерського обліку перед НАК «Нафтогаз України» 

обліковувалася заборгованість (без врахування 

переплати) за отриманий природний газ, яка також 
частково не погашена станом на 31.12.2021. 

(стор. 82-83 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата,Товариство здійснює 
підготовку документів для прийняття участі у 

процедурі врегулювання заборгованості з метою 

погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз 

України». 

12 

абзац третій пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині обов’язку ліцензіата забезпечити 

відповідно до законодавства обов'язкову 
перевірку річної фінансової звітності ліцензіата 

аудитором, вимоги до якого встановлені 

Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», та 
розміщувати її на вебсайті ліцензіата у порядку, 

встановленому Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» 

Аудиторські висновки незалежного аудитору щодо 

перевірки фінансової звітності за 2020 та 2021 роки 

відсутні 
(стор. 87 Акта) 

За поясненнями Ліцензіата, на момент перевірки 

Товариство розпочало процедуру укладання договору на 

проведення аудиторської перевірки індивідуальної 
фінансової звітності за 2020 рік, тому гарантує 

невідкладне оприлюднення індивідуальної фінансової 

звітності Товариства на вебсайті разом з 
аудиторським висновком після його отримання.  

Крім того,з огляду на військову агресію російської 

федерації у 2022 році, продовження карантинних 

заходів та необхідності, відповідно до статуту 
Товариства, отримання корпоративних погоджень, 

Товариство не мало змоги раніше, ніж у липні 2022 

року, розпочати процедуру призначення зовнішнього 
аудитора для аудиту індивідуальної річної фінансової 

звітності за 2021 рік. На даний момент триває 

підготовка висновку аудитора. 

13 

підпункт 5 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних 
умов у частині обов’язку ліцензіата розміщувати 

на своєму вебсайті річну звітність у 

встановленому законодавством порядку 

На вебсайті Товариства відсутній аудиторський 
висновок незалежного аудитора щодо перевірки 

фінансової звітності за 2020 рік 

(стор. 79 - 80 Акта). 

 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти: 

1) постанову, якою  

накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» у розмірі 102 тис. грн за порушення 

вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме: 

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 5 розділу V Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП 

від 30.09.2015 № 2496 (у редакції постанови НКРЕКП від 27.11.2020 № 2202), у частині направлення на 

інформаційну платформу повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника 

природного газу не пізніше трьох робочих днів з дня отримання від споживача заяви-приєднання до 

договору постачання природного газу, 

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491(далі – Порядок № 491), у частині визначення платником 

внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на 

регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про 

сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення 

достовірності інформації, наведеної у звіті, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12


пункту 1 постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у частині надання до 

НКРЕКП до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копій квартальної фінансової звітності, 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17.02.2021 № 254 «Про подання фінансової звітності 

суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у частині подання до 

НКРЕКП фінансової звітності виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої 

електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 
підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі 

зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, 

протягом одного місяця з дня їх настання; 

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої 

діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у 

відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;  

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої 

НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до 

НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до НКРЕКП копії річної 

фінансової звітності у встановленому законодавством порядку; 

підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що 

визначаються НКРЕКП; 

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором 

газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених 

договором транспортування природного газу; 

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання до НКРЕКП документів, 

інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП; 

підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством; 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП; 

абзацу п’ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов (у редакції постанови НКРЕКП  

від 10.02.2021 № 218) у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені 

спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах визначених 

договором купівлі-продажу природного газу; 

абзацу третього пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата забезпечити 

відповідно до законодавства обов'язкову перевірку річної фінансової звітності ліцензіата аудитором, 

вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», та розміщувати її на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 

підпункту 5 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата розміщувати на 

своєму вебсайті річну звітність у встановленому законодавством порядку; 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» усунути порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, 

а саме: 

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 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491) та пункту 2 Пояснення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12


щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на 

регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, яким встановлено забезпечення достовірності 

інформації, наведеної у звіті; 

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов, яким встановлено здійснення розрахунків із 

оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, 

визначених договором транспортування природного газу; 

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, яким встановлено надання до НКРЕКП 

документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП; 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, яким встановлено дотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП; 

абзацу п’ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов (у редакції постанови НКРЕКП від 10 

лютого 2021 року № 218), яким встановлено здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого 

покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах 

визначених договором купівлі-продажу природного газу; 

абзацу третього пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов, яким встановлено обов’язок ліцензіата 

забезпечити відповідно до законодавства обов’язкову перевірку річної фінансової звітності ліцензіата 

аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», та розміщувати її на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  

підпункту 5 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов, яким встановлено обов’язок ліцензіата 

розміщувати на своєму вебсайті річну звітність у встановленому законодавством порядку, для чого: 

у строк до 15 грудня 2022 року: 

надати до НКРЕКП: 

уточнену звітність за формами № 2-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку 

природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо постачання природного газу 

побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для 

провадження їх виробничо-комерційної діяльності)», № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт 

про діяльність постачальника природного газу», № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про 

діяльність постачальника природного газу з постачання природного газу побутовим споживачам» (у 

редакції постанови НКРЕКП від 07 квітня 2021 року № 571, 

уточнений додаток 10 до Мінімальних стандартів та вимог за ІІІ квартал 2020 року, 

аудиторські висновки незалежного аудитора щодо перевірки фінансової звітності за 2020 та 

2021 роки; 

розмістити на вебсайті Товариства аудиторський висновок незалежного аудитора за 2020 рік; 

у строк до 31 грудня 2022 року: 

надати до НКРЕКП уточнюючі форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату 

внеску на регулювання» та здійснити погашення заборгованості по сплаті внесків на регулювання, 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

здійснити розрахунки із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для 

забезпечення загальносуспільних інтересів, зокрема погасити заборгованість перед АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 



   

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

 

 

Про накладення штрафу на  

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»  

за порушення 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 15 листопада 

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

складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з 

постачання природного газу, від 17 жовтня 2022 року № 288, відповідно до  

Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,  

на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року 

№ 2222 (у редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116),  

та посвідчення на проведення планової перевірки від 20 вересня 2022 року 

№ 313, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ» (далі  – ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ») (код ЄДРПОУ 

40121452) 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: 
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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 розділу V Правил постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496 (у редакції постанови 

НКРЕКП від 27 листопада 2020 року № 2202) (далі – Правила постачання 

природного газу), у частині направлення на інформаційну платформу 

повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника 

природного газу не пізніше трьох робочих днів з дня отримання від 

споживача заяви-приєднання до договору постачання природного газу, 

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року  

№ 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника 

внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється 

НКРЕКП, за звітний квартал, 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у 

звіті, 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – 

постанова № 624) у частині надання до НКРЕКП до 30 числа місяця, що 

настає за звітним кварталом, копій квартальної фінансової звітності, 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – 

постанова № 254) у частині подання до НКРЕКП фінансової звітності 

виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата 

та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог 

законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» 

та «Про електронні довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в 

його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше 

одного місяця з дня настання таких змін; 

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua
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господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до 

НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;  

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у 

встановленому порядку; 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до 

НКРЕКП копії річної фінансової звітності у встановленому законодавством 

порядку; 

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, 

наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договором 

транспортування природного газу; 

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання до 

НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, 

необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, 

встановлені НКРЕКП; 

підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або 

законодавством; 

підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

абзац п’ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов (у редакції постанови 

НКРЕКП від 10.02.2021 № 218) у частині здійснення розрахунків із оптовим 

продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для забезпечення 

загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах визначених договором 

купівлі-продажу природного газу; 

абзац третій пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата забезпечити відповідно до законодавства обов'язкову перевірку 

річної фінансової звітності ліцензіата аудитором, вимоги до якого 

встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», та розміщувати її на вебсайті ліцензіата у порядку, 

встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»; 

підпункт 5 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті річну звітність у встановленому 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного 

газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Накласти штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» за 

порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме: 

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 5 розділу V Правил постачання природного газу у частині 

направлення на інформаційну платформу повідомлення про намір 

побутового споживача змінити постачальника природного газу не пізніше 

трьох робочих днів з дня отримання від споживача заяви-приєднання до 

договору постачання природного газу, 

пункту 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника 

внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється 

НКРЕКП, за звітний квартал, 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку № 491 у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у 

звіті, 

пункту 1 постанови № 624 у частині надання до НКРЕКП до 30 числа 

місяця, що настає за звітним кварталом, копій квартальної фінансової 

звітності, 

пункту 2 постанови № 254 у частині подання до НКРЕКП фінансової 

звітності виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата 

та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог 

законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» 

та «Про електронні довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в 

його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше 

одного місяця з дня настання таких змін; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua
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підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині 

провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів 

провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, 

які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;  

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у 

встановленому порядку; 

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до 

НКРЕКП копії річної фінансової звітності у встановленому законодавством 

порядку; 

підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, 

наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договором 

транспортування природного газу; 

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання до 

НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, 

необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, 

встановлені НКРЕКП; 

підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або 

законодавством; 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині 

дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

абзацу п’ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов (у редакції 

постанови НКРЕКП від 10.02.2021 № 218) у частині здійснення розрахунків 

із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для 

забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, 

визначених договором купівлі-продажу природного газу; 

абзацу третього пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов у частині 

обов’язку ліцензіата забезпечити відповідно до законодавства обов'язкову 

перевірку річної фінансової звітності ліцензіата аудитором, вимоги до якого 

встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», та розміщувати її на вебсайті ліцензіата у порядку, 

встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»; 

підпункту 5 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті річну звітність у встановленому 

законодавством порядку. 
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Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної 

класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»). 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

 

МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 
 

«___»______________2022 року                     ___________________ 

                                                                                        (підпис) 



                                                                                                                                                       

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

 

Про усунення порушень  

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 17 жовтня  

2022 року № 288, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222 (у редакції 

постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (далі – 

Товариство) (код ЄДРПОУ 40121452) усунути порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від  

16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 

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 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12


2 

 

Порядок № 491) та пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності  

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є 

додатком 2 до Порядку № 491, яким встановлено забезпечення достовірності 

інформації, наведеної у звіті; 

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов, яким встановлено здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договором 

транспортування природного газу; 

підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, яким встановлено 

надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять 

достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в 

обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП; 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, яким встановлено 

дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

абзацу п’ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов (у редакції 

постанови НКРЕКП від 10 лютого 2021 року № 218), яким встановлено 

здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні 

обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на 

умовах визначених договором купівлі-продажу природного газу; 

абзацу третього пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов, яким встановлено 

обов’язок ліцензіата забезпечити відповідно до законодавства обов’язкову 

перевірку річної фінансової звітності ліцензіата аудитором, вимоги до якого 

встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», та розміщувати її на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»;  

підпункту 5 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов, яким встановлено 

обов’язок ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті річну звітність у 

встановленому законодавством порядку, для чого: 

у строк до 15 грудня 2022 року: 

надати до НКРЕКП: 

уточнену звітність за формами № 2-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) 

«Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні 

обов’язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та 

релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження 

їх виробничо-комерційної діяльності)», № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу»,  

№ 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про діяльність постачальника 

природного газу з постачання природного газу побутовим споживачам» (у 

редакції постанови НКРЕКП від 07 квітня 2021 року № 571, 

уточнений додаток 10 до Мінімальних стандартів та вимог за ІІІ квартал 

2020 року, 
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аудиторські висновки незалежного аудитора щодо перевірки фінансової 

звітності за 2020 та 2021 роки; 

розмістити на вебсайті Товариства аудиторський висновок незалежного 

аудитора за 2020 рік; 

у строк до 31 грудня 2022 року: 

надати до НКРЕКП уточнюючі форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» та здійснити погашення 

заборгованості по сплаті внесків на регулювання, 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

здійснити розрахунки із оптовим продавцем, на якого покладені 

спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, зокрема 

погасити заборгованість перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
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