
Департамент ліцензійного контролю 

 « 15 »  листопада  2022 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі 

ТОВ  «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» порушень 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу» 
 

Сектором НКРЕКП у Житомирській 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 (зі змінами, 

внесеними постановою НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), на підставі посвідчення на 

проведення планової перевірки від 19 вересня 2022 № 310, проведено планову перевірку щодо 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42095943) (далі - ТОВ «ЖОЕК», 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 09 липня 2020 року по 31 грудня 2021 року, за результатами 

якої складено Акт від 19 жовтня 2022 року № 293 (далі – Акт перевірки).  

Заперечення та пояснення (зауваження) до Акту перевірки надані Ліцензіатом листом від 

25 жовтня 2022 року № 2683-08 (вх. № 15506/1-22 від 25.10.2022) (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов: 
 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

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 

Товариство у періоді, що перевірявся, надавало 

форми звітності в паперовому вигляді з порушенням 

термінів, а саме: 

до НКРЕКП: 

форма № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) 

за ІІ квартал 2021 року - на 1 день; 

форма № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна): 

за березень, серпень та листопад 2021 року – від  2 

до 7 днів;  

форма № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг за ІІ квартал 

2021 року - на 1 день 

 

до Сектору НКРЕКП у Житомирській області: 

форма № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) - 

на 4 дні. 

 (стор. 14 -16 Акта) 
 

2 

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; 

 

Ліцензіатом недотримані вимоги пункту 5 розділу 

ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності          

№ 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

оптові ціни на природний газ», затвердженою 

Постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

05.08.2016 за № 1093/29223, а саме усі дані звіту 

мають бути наведені в тих одиницях виміру, які 

вказані в затвердженій формі звітності.  

(стор. 21-22 Акта) 
 

Згідно з поясненнями Товариства під час заповнення 

звітності допущена технічна помилка, а саме в графі 1 

об’єм/обсяг природного газу має бути зазначений в 

тис.м.куб. (фактичний). Врахувавши зауваження комісії 



з проведення перевірки, Товариством листами від 

18.10.2022 року № 2607-06 та №2608-06 були направлені 

до НКРЕКП уточнені форми. А також направлено 

форми на електронну адресу m4gas@nerc.gov.ua, 

box@nerc.gov.ua. 

 

3 

підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням 

та/або законодавством; 

 

Товариство надано до НКРЕКП додатки 3 та 4 до 

Ліцензійних умов листом від 23.11.2021 з 

недотриманням терміну, встановленого пунктом 2 

постанови НКРЕКП від 28 квітня 2021 року № 716. 

(стор. 22-23 Акта) 

  

4 

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, затверджених НКРЕКП 

постановою від 21 вересня 2017 року № 1156 

(далі – Стандарті та вимоги). 

 

Товариство у періоді, що перевірявся, надавало з 

порушенням термінів, наступну інформацію до 

Стандартів та вимог: 

- за додатками 10, 11, 12, 14 за ІІІ квартал 2020 

року: 

до НКРЕКП - на 18 днів; 

до Сектору НКРЕКП у Житомирській області - на 

13 днів. 

 

- додатки 10, 11, 12, 14 за ІV квартал 2021 року та 

додаток 16 за 2021 рік - відсутні 

(стор. 22-23 Акта) 
 

За інформацією, наданою Товариством до НКРЕКП 

було направлено додатки 10, 11, 12, 14 за 4 квартал 2021 

року листом від 17.02.2022 №642-013 та додаток 16 за 

2021 рік листом від 17.02.2022 №623-010. 

Крім того, Товариство листом   від 18.10.2022 

№ 2601-010 (вх. НКРЕКП № 15820/2-22) було повторно 

направлено на адресу Регулятора додатки 10, 11, 12, 14 

за 4 квартал 2021 року та додаток 16 за 2021 рік.  

 

 

 

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 «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» щодо недопущення надалі порушень 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 «ЖОЕК» порушень 

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 19 жовтня 2022 року № 293, 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 19 вересня 2022 року № 310, установлено, що ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42095943) порушило 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року 

№ 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 

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 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання до 

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



2 

 

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 

рішень 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. 

 
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 

«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» щодо 

недопущення надалі порушень Ліцензійних умов. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський 

 

 

 

 

 


