
Департамент ліцензійного контролю 

 « 29 » листопада 2022 року 

 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на  

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання» та проєкту розпорядження НКРЕКП  

«Про усунення порушень АТ «ЗАКАРПАТГАЗ»  
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі Плану здійснення заходів державного контролю 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 

рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою 

НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116) та постанови від 18.10.2022 № 1323 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», посвідчення на проведення планової перевірки 

від 22.09.2022 № 320 Сектором НКРЕКП у Закарпатській області (далі – Сектор НКРЕКП) у термін з 

05 жовтня 2022 року по 01 листопада 2022 року проведено планову перевірку щодо дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЗАКАРПАТГАЗ» (далі – АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства та 

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 за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021.  

За результатами планової перевірки АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» складено Акт від 01 листопада                       

2022 року № 307 (далі – Акт перевірки). Пояснення до Акта перевірки, надані Ліцензіатом листом від 

08 листопада 2022 року № 880-Сл-8783-1122 (вх. НКРЕКП від 08.11.2022 № 16447/1-22) (далі – 

Пояснення)  до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП.  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

повідомлення НКРЕКП про всі зміни 

даних, які були зазначені в його 

документах, що додавалися до заяви 

про отримання ліцензії, у строк не 

пізніше ніж один місяць з дня 

настання таких змін, крім інформації 

щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів 

газорозподільної системи ліцензіата, 

кількості персоналу ліцензіата та його 

матеріально-технічної бази, яка 

надається протягом 30 днів після 

закінчення календарного року. 

 

В 2021 році в АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» два рази 

відбулись зміни Голови правління Товариства.  

Про зазначені зміни Товариство не повідомляло 

НКРЕКП.  

 (стор. 9-10 Акта перевірки) 
 

2 підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу та подання 

її до НКРЕКП  у встановленому 

порядку. 

У 2021 році Ліцензіат надав звітність щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу за формами, затвердженими 

НКРЕКП: 

до НКРЕКП (на паперових носіях) з порушенням 

встановлених термінів - 

форма № 8б–НКРЕКП-газ-моніторинг  за І та ІІІ 

квартали 2021 року на 1 день, 

форма № 8в–НКРЕКП-газ-моніторинг за січень-

березень та травень 2021 року від 1 до 2 днів. 
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За поясненнями Ліцензіата форма № 8б-

НКРЕКП-газ-моніторинг була вчасно направлена на 

електрону адресу m8gas_t@nerc.gov.ua  
 

Щодо невідповідності інформації зазначеної у 

формах звітності 

1. Перевіркою встановлена невідповідність 

інформації, яка була зазначена в розділі V «Стан 

розрахунків замовників за надані Оператором ГРМ 

послуги розподілу природного газу» форми № 8в–

НКРЕКП-газ-моніторинг «Звіт про використання 

потужності газорозподільної системи та стан 

розрахунків» за січень-грудень 2021 року. 

Ліцензіатом надано пояснення, що в серпні 2022 

року на електронну адресу НКРЕКП надавались 

кореговані форми звітності, але НКРЕКП такі 

корегування не отримані. 

Ліцензіат листом від 31.10.2022 № 880Сл-8568-

1022 надав до НКРЕКП скориговані форми № 8в-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за всі місяці 2021 

року. 

2. Перевіркою встановлено, відхилення від 

первинних документів Товариства із даними, 

зазначеними у формі № 8в – НКРЕКП-газ-

моніторинг (місячна) «Звіт про використання 

потужності газорозподільної системи та стан 

розрахунків» за квітень 2021 року в розділі IV «Стан 

розрахунків Оператора ГРМ за закуплений 

природний газ для виробничо-технологічних витрат 

(ВТВ) та втрат», зокрема у частині закупівлі 

природного газу та його вартості в квітні 2021 року. 

Ліцензіат листом від 31.10.2022 № 880Сл-8568-

1022 надав до НКРЕКП скориговану форму               

№ 8в–НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за квітень 

2021 року. 

3. При перевірці встановлено, що 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не вірно зазначило 

інформацію в розділі Х «Основні техніко-економічні 

показники активів у розрізі форми власності» форми 

звітності № 8а–НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт 

про забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної  системи» за 2021 рік, а саме, щодо 

протяжності, первісної вартості, залишкової вартості 

газових мереж та інших даних.  

Ліцензіат листом від 31.10.2022 № 880-Сл-

8568/1-1022 надав до НКРЕКП скориговану форму 

№ 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за 2021 рік. 

 (стор. 11-12 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата у квітні 2022 року 

була проведена інвентаризація державного майна на 

виконання наказу Міністерства енергетики України  

від 22.02.2017 № 142, скоригована форма № 8а-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) надана до НКРЕКП 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
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на електронну адресу m8gas_t@nerc.gov.ua під час 

перевірки.  

3 підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 

10 років. 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не виконано план розвитку 

газорозподільної системи на наступні 10 років, 

зокрема: 

не виконано Розділ І (2021 рік) Плану розвитку 

газорозподільної системи АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» на 

2021-2030 роки (далі – План розвитку за 2021 рік), 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30.12.2020 

№ 2793 (зі змінами). 

Станом на 31.12.2021 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених джерелах 

у сумі 38 698,8 тис. грн (без ПДВ), профінансовані на 

загальну суму 37 485,1 тис. грн (без ПДВ) або на  97 %. 

Ліцензіатом освоєні (закрито актами виконаних 

робіт) профінансовані заходи на загальну суму 35 735,1 

тис. грн (без ПДВ), що становить 97,6 % 

профінансованих. 
 

За поясненнями Ліцензіата, Товариство не мало 

змоги виконати деякі заходи ІП 2021 у зв’язку з 

введенням карантинних обмежень згідно з 

постановою КМУ від 11.03.20202 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2». У зв’язку з вищевикладеним 

виготовлення та постачання деяких матеріалів та 

виробів відбувалося з затримкою. 
 

Станом на 01.10.2022 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку газорозподільної системи 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» на 2021-2030 роки 

профінансовані та освоєні (закрито актами виконаних 

робіт) на загальну суму 38 425,9 тис. грн (без ПДВ). 

 (стор. 19-26 Акта перевірки) 

 

4 підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

використання коштів, отриманих за 

рахунок надання послуг розподілу 

природного газу, передбачені 

структурою тарифу (річної 

планованої тарифної виручки) у 

визначеному розмірі та за цільовим 

призначенням. 

Виявлено відхилення фактичних витрат за 

статтями тарифу від затвердженої структури тарифу 

на послуги розподілу природного газу. Тарифна 

виручка: 

передбачена тарифом  – 623 228,44 тис. грн, 

скоригована на факт – 646 463,27 тис. грн (відхилення 

– 23 234,83 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 631 730,92 тис. грн. (відхилення –               

28 502,48 тис. грн) 
 

 (стор. 27-35 Акта перевірки) 

 

5 підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині сплати 

ліцензіатом щоквартально, протягом 

30 днів кварталу, наступного за 

звітним, внески на регулювання, що 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» несвоєчасно та не в 

повному обсязі сплатило внесок на регулювання за 

І квартал 2021 року: порушення терміну сплати 

склало 11 днів, недоплата склала 1,65 тис. грн. 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» у квітні 2021 року сплатило 
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визначаються НКРЕКП недоплачену суму внеску на регулювання в сумі 

1,65 тис. грн. (Платіжне доручення від 26.04.2021 

№ 260401).  

Станом на час проведення перевірки 

заборгованості по сплаті внеску на регулювання 

немає. 

 (стор. 42-43 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата причиною несвоєчасної 

оплати внеску стало те, що всі рахунки Товариства, 

відкриті в установах банків та інших фінансово-

кредитних установах були заблоковані в період з 

16.01.2021 до 31.03.2021.  
 

6 підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

здійснення розрахунків із оператором 

газотранспортної системи за надані 

послуги у строки та на умовах, 

визначених договором 

транспортування природного газу. 

Станом на 31.12.2021 заборгованість 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 

отримані у 2021 році послуги по Договору 

транспортування природного газу від 04.02.2020 

№ 2002000101 становить 265 761,6 тис. грн, у т.ч.: 

за послуги балансування – 256 733,08 тис. грн;  

за послуги перевищення потужності – 

9 028,52 тис. грн. 

Станом на 31.12.2021 наявна заборгованість 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

за отримані у минулих роках послуги 

транспортування відповідно до договорів: 

- від 17.12.2015 № 1512000735 у розмірі 

1 005 142,99 тис. грн; 
- від 28.09.2011 №109011142/П14  у розмірі 

1 494,68 тис. грн. 

 (стор. 45-46 Акта перевірки) 
 

Довідково станом на 01.10.2022 наявна 

заборгованість АТ «ЗАКАРПАТГАЗ»: 

- перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по Договору від 04.02.2020 

№ 2002000101 у розмірі 265 761,6 тис. грн: 

- перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» по Договору від 

17.12.2015 № 1512000735 у розмірі 1 005 142,99 

тис. грн 

(стор. 45-46 Акта перевірки) 
 

7 підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання мінімальних 

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

затверджених НКРЕКП, а саме: 

 

7.1 пункт 4.9 глави 4 Стандартів та 

вимог у частині подання інформації, 

визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї 

глави, яка направляється Оператором 

ГРМ або постачальником до НКРЕКП 

поштою на паперових носіях та в 

електронному вигляді, а також до її 

територіальних органів за 

Перевіркою встановлено, що Товариством за І – ІІ 

квартал 2021 року подано до НКРЕКП в паперовому 

та в електронному вигляді  з порушенням 

встановлених термінів: 

- додатки 5, 6, 7, 9 в паперовому вигляді за І 

квартал 2021 року - на 1 день, в електронному вигляді 

за ІІ квартал 2021 року - на 33 дні. 

(стор. 48 Акта перевірки) 
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місцезнаходженням Оператора ГРМ 

або постачальника; 

 

7.2 пункт 2.1 глави 2 Стандартів та 

вимог в частині забезпечення 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів при 

наданні послуг з розподілу природного 

газу споживачу, або замовнику (у 

випадках недотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів під час 

приєднання до газових мереж); 

 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» перевищено термін 

надання додаткової угоди до договору на приєднання 

після погодження проекту зовнішнього 

газопостачання та його кошторисної частини 

замовником (послуга за кодом S1.3) по 

3 споживачам: Ровжа М.М., Шпак М.Й., 

ТОВ «Агропромисловий Комплекс Тиса-Захід». 

Термін перевищено на 1 день. 
Товариством перевищено термін відновлення 

газопостачання (розподілу природного газу) за 

письмовим зверненням споживача (його 

постачальника) про відновлення газопостачання 

(розподілу природного газу) та після усунення 

порушень (за їх наявності) і відшкодування 

Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення 

газопостачання, розподілу природного газу у міській 

місцевості (послуга за кодом S4.1) по 8 споживачам: 

Вишківська селищна рада, Відділ освіти, молоді, 

спорту, культури і туризму Королівської селищної 

ради, Васьків О.І., Середнянська селищна рада 

Ужгородського району Закарпатської області, 

Тересвянська селищна рада Тячівського району 

Закарпатської області (2 послуги), Диско О.Л., 

Релігійна громада УПЦ Церкви Свято Вознесенського 

Храму смт Королево. Термін перевищено від 1 до 2 

днів. 
Товариством перевищено термін тимчасового 

припинення розподілу природного газу з дня 

реєстрації відповідної заяви споживача у міській 

місцевості (послуга за кодом S5.1) по 3 споживачам: 

Риган М.М., Самко О.Ф., Релігійна Громада 

Євангельських Християн Баптистів. Термін 

перевищено від 1 до 3 днів. 

Товариством перевищено термін надання 

відповіді на письмове звернення непобутового 

споживача (послуга за кодом S8) по 1 споживачу: 

Берегівська Міська Рада. Термін перевищено на 13 

календарних днів. 

Товариством перевищено термін надання 

відповіді на письмове звернення побутового 

споживача (послуга за кодом S9) по 3 споживачам: 

Гомечко Я.В., Ровжа М.М., Боротканич М.М. Термін 

перевищено від 10 до 13 календарних днів. 

(стор. 48-63 Акта перевірки) 

 

7.3 пункт 2.3 глави 2 Стандартів та 

вимог в частині сплати 

Оператором ГРМ споживачу або 

замовнику (у разі недотримання 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів під 

 

Ліцензіатом не сплачено вищенаведеним 

споживачам або замовникам компенсацію у розмірах, 

наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог  

(стор. 59-63 Акта перевірки) 
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час приєднання до газових мереж) 

компенсацію у розмірах, наведених у 

додатку 1 до цих Стандартів та вимог 

 

За поясненнями Ліцензіата, наданими до Сектору НКРЕКП у Закарпатській області листами від 

09.11.2022 № 880-Сл-8810-1122 та від 15.11.2022 № 880-Сл-8905-1122: після перевірки Товариством 

була надана компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог у подвійному розмірі 

шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової оплати за послуги розподілу 18 

споживачам: Ровжа М.М., Шпак М.Й., ТОВ «Агропромисловий Комплекс Тиса-Захід» (послуга за 

кодом S 1.3); Васьків О.І., Середнянська селищна рада Ужгородського району Закарпатської 

області, Тересвянська селищна рада Тячівського району Закарпатської області (2 послуги за кодом 

S 1.3), Вишківська селищна рада, Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Королівської 

селищної ради, Диско О.Л., Релігійна громада УПЦ Церкви Свято Вознесенського Храму смт 

Королево (послуга за кодом S4.1); Самко О.Ф., Риган М.М., Релігійна Громада Євангельських 

Християн Баптистів (послуга за кодом S 5.1); Берегівська Міська Рада (послуга за кодом S8); 

Гомечко Я.В., Ровжа М.М., Боротканич М.М. (послуга за кодом S9). 

Інформація про виплату компенсації споживачам розміщена на офіційному сайті Ліцензіата.  

 

7.4 пункт 4.5 глави 4 Стандартів та 

вимог в частині формування реєстру 

надання послуг Оператора ГРМ згідно 

з додатком 9. 

 

Вибірковою перевіркою та співставленням даних 

Додатка 9 із електронними журналами реєстрації заяв 

на приєднання, видачі ТУ, погодження проектів 

газопостачання та проектно-кошторисної 

документації (ПКД) встановлено, що Товариством у 

Додатку 9 до Стандартів та вимог внесено 

недостовірні дані, а саме некоректно визначено код 

послуги, некоректно зазначено дату початку чи 

завершення надання послуги у визначений 

законодавством термін, некоректно зазначено адресу 

по наведеним нижче споживачам (замовникам). 

(стор. 63-65 Акта перевірки) 

 

за кодом послуг S 4, S 4.1, S 4.2 

- некоректно визначено у Додатку 9 за I кв 2021 року код послуги: Вишківська Селищна Рада; 

- невірно зазначено у Додатку 9 за I кв. 2021 року дату початку надання послуги: заявник  

Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України; 

- невірно зазначено у Додатку 9 за IІІ кв. 2021 року дату завершення надання послуги: 

заявники Закарпатський Обласний Лабораторний Центр Міністерства Охорони Здоров’я України, 

Леврінц Аттіла Гаврилович, Буштинська Селищна Рада, Королівська Селищна Рада 

Виноградівського Району Закарпатської Області,  Відділ Освіти Молоді Спорту Культури і Туризму 

Королівської Селишної Ради, Ганко Оксана Василівна, Лайпанова Єва Олексіївна;  

- невірно зазначено у Додатку 9 за IV кв. 2021 року дату завершення надання послуги: 

заявники Токар Еріка Тіборівна, Васьків Оксана Іванівна, Кольчинська Селищна Рада, Відділ освіти 

молоді та спорту у справах дітей та культури Чинадіївської селищної ради, Чинадіївська Селищна 

Рада, Відділ освіти сім’ї молоді та спорту Буштинської селищної ради, КНП ЦПМСД Кольчинської 

селищної ради, Тересвянська Селищна Рада Тячівського Району Закарпатської Області, Борно 

Сузанна Андріївна, Свереняк Ержебет Дєрдівна, ФОП Щербей Наталія Василівна, Федак Степан 

Степанович, Семянуська Ростана Миколаївна, Релігійна громада Свято Михайлівського Храму УПЦ 

СМТТЕРЕСВА, Удут Мирослав Михайлович; 

за кодом послуг S 5, S 5.1, S 5.2: 

- невірно зазначено у Додатку 9 за І квартал 2021 року дату завершення надання послуги: 

заявники ФОП Біляк Іван Іванович, Свереняк Сергій Степанович;  

- невірно зазначено у Додатку 9 за ІІ кв 2021 року дату завершення надання послуги заявники 

ФОП Релігійна Громада Української Православної Церкви Св. Георгівської Церкви смт Батьово, 
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заявники Релігійна Громада Української Православної Церкви с. Королево, Релігійна Греко 

Католицька Громада Покрова Пресвятої Богородиці с. Боржавське;  

- невірно зазначено у Додатку 9 за ІІІ квартал 2021 року завершення надання послуги: 

заявники: Самко Олена Федорівна, Королівська Селищна Рада Виноградівського району 

Закарпатської області, Відділ Освіти Молоді Спорту Культури і Туризму Королівської селишної 

ради, ТОВ Іролі, УДКСУ У Міжгірському районі Закарпатської області, Рішко Роман Павлович, 

Барна Катерина Людвіківна, Ужгородський районний центр ПМСД, Риган Михайло Михайлович, 

Самко Олена Федорівна, Болаж Рудольф Йосипович; 

- невірно зазначено у Додатку 9 за ІV кв 2021 року дату завершення надання послуги  

заявники Релігійна громада РКЦ смт Буштино, Релігійна Громада Євангельських Християн 

Баптистів, Урожай Кооператив, Релігійна Громада Греко Католицької Церкви Вознесенської смт 

Вілок, ФОП Болаж Юлій Йосипович. 

за кодом послуг S 7, S 7.1: 

- некоректно визначено у Додатку 7 за ІІ кв 2021 року код послуги: заявники Колєв Андрій 

Іванович, Вереш Володимир Ілліч  

- некоректно визначено у  Додатку 7 за ІІІ кв 2021 року, заявники Cкубенич Олександр 

Іванович, Старкова Лариса Василівна; 

- невірно зазначено у Додатку 9 за ІІІ кв 2021 року дату завершення надання послуги: заявник 

Старкова Лариса Василівна, Макар Василь Васильович. 

за кодом послуг S 8: 

- некоректно визначено у Додатку 7 за I кв 2021 року код послуги: заявники Нересницька 

сільська рада, Бойкул О.Д., Бойкул О.О., ТОВ  Багатопрофільний Санаторій Теплиця, Дребітко І. М., 

ФОП Белла М. В.; 

- невірно зазначено у Додатку 7 за І кв 2021 року дату завершення надання послуги: заявник 

Нересницька сільська  рада у Додатку 7 за I кв 2021 року;  

- невірно зазначено у Додатку 7 за ІІІ кв 2021 року дату завершення надання послуги заявник 

Берегівська Міська Рада; 

 за кодом послуг S 9, S 9.1: 

- некоректно визначено у Додатку 7 за I кв 2021 року код послуги: заявник Бичок Іван 

Іванович;  

- некоректно визначено у Додатку 7 за ІІI кв 2021 року код послуги по заявнику Вашкеба 

Павло Андрійович;  

- некоректно визначено у Додатку 7 за IV кв 2021 року код послуги по заявнику Попович 

Сергій Сергійович; 

- невірно зазначено у Додатку 7 за III кв 2021 року дату завершення надання послуги: заявник 

Боротканич Мирослава Михайлівна, Вашкеба Павло Андрійович, Чейпеш Марія Василівна;  

- невірно зазначено у Додатку 7 за IV кв 2021 року дату завершення надання послуги: заявник 

Попович Сергій Сергійович, Мельничук Володимир Миколайович, Мигович Євгенія Сергіївна. 
 

За Поясненнями Ліцензіата Скориговані додатки 7 та 9 до Мінімальних стандартів та вимог 

за І – ІV квартали 2021 року, надані АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» листом від 16.11.2022 № 880-Сл-8948-1122 

(вх. № 16829/2-22 від 17.11.2022).  

  

8 підпункт 30 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині надання 

НКРЕКП документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, 

необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень, в обсягах та у 

строки, встановлені НКРЕКП. 

1)   В 2021 році Ліцензіатом на 2 запити Сектору 

НКРЕКП у Закарпатській області Ліцензіатом надано 

відповіді з порушенням встановлених листами 

термінів. 

На запит Сектору НКРЕКП від 08.10.2021 

№ 35/290-21 (щодо звернення гр. Дьопйош М.В.)  

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не було надано копій свідоцтва 

про повірку лічильника газу, акта приймання 

комерційного вузла обліку в експлуатацію або акта на 

встановлення на об’єкті за адресою Споживача 
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лічильника газу типорозміру BK G4T, заводу-

виробника «Elster», зав. № 8291919, 2015 р.в., та його 

опломбування, в яких би було зазначено щодо 

здійснення заходів з опломбування складових частин 

комерційного ВОГ та іншого сукупного обладнання 

та зазначено, що за збереження і цілісність 

комерційних та дублюючих ВОГ та пломб (відбитків 

їх тавр) відповідає власник (користувач). 

 

2) Комісія з перевірки запитом щодо надання 

інформації для проведення планової перевірки від 

20.09.2022 № 35/158-22 просило Товариство надати в 

паперовому та/або електронному вигляді документи, 

а саме, п. 1.18.5 запиту - Інформацію щодо 

встановлення магнітних індикаторів та їх сертифікації 

на ЗВТ, кількість виявлених порушень: «магнітний 

вплив», «дія магнітного поля на ЗВТ» тощо та 

Інформацію щодо встановлення, кількість виявлених 

порушень: «магнітний вплив», «дія магнітного поля 

на ЗВТ» тощо та документи, що підтверджують 

встановлення магнітних індикаторів на ЗВТ, по яких 

виявлено такі порушення. 

Товариством не надано документів, які 

підтверджують встановлення магнітних індикаторів 

на ЗВТ, по яких виявлено такі порушення. 
 

 (стор. 65-66 Акта перевірки) 
 

 За поясненнями ліцензіата АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не проводило встановлення магнітних 

індикаторів та їх сертифікації на ЗВТ. Висновки проведених експертиз лічильників 

підтверджували зміну конструкції та несакціоноване втручання у роботі ЗВТ шляхом 

встановлення на клапан вимірювальної групи предмету, який під дією магнітного поля піднімав 

клапан, внаслідок чого лічильник припиняє обліковувати природний газ. 

 

9 підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині виконання 

Ліцензіатом рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним 

рішенням та чинним законодавством. 

1) АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» надано до НКРЕКП 

інформацію за формами, зазначеними у додатку 5 та 

у додатку 6 до Ліцензійних умов з розподілу 

природного газу листом від 29.07.2021 № 880-Сл-

5304-0721 (вх. НКРЕКП від 05.08.2021 № 15779/1-

21) з недотриманням терміну (на 7 днів пізніше) 

встановленого пунктом 2 Постанови НКРЕКП від 

28.04.2021 № 716 «Про затвердження Змін до 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності на ринку природного газу».  

(стор. 71-72 Акта перевірки) 

 

2) Ліцензіат не виконав рішення НКРЕКП, у 

строки, встановлені постановою НКРЕКП від 

26.05.2021 № 868 «Про накладення штрафу на 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу 

та здійснення заходів державного регулювання» (далі 



9 

 

– Постанова № 868), а саме, не виконані вимоги 

абзаців п’ятого та шостого підпункту 2 пункту 2, 

абзацу п’ятого підпункту 3 пункту 2 (до 01.12.2021), 

абзаців другого, п’ятого та шостого підпункту 4 

пункту 2 Постанови № 868. 

(стор. 66-71 Акта перевірки) 

 В поясненнях Ліцензіата щодо невиконання абзаців п’ятого та шостого підпункту 2 

пункту 2 Постанови № 868 зазначено:  

по споживачу гр. Марушка М.І. Виноградівським районним судом у справі № 299/252/20 

задоволено повністю позовні заяви АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» про компенсацію вартості 

необлікованих обсягів природного газу, ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 

27.09.2022 справу залишено без руху;  

по споживачу гр. Горонді А.А. у справі № 299/223/20 за позовом АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» до 

споживача рішенням Виноградівського районну суду від 28.03.2022 позовні заяви про 

компенсацію вартості перерахованих через порушення обсягів природного газу задоволено 

повністю.  

Слід зазначити, що Ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 02.05.2022 справу 

№ 299/223/20 призначено до розгляду. 
 

За поясненнями Ліцензіата щодо невиконання абзацу п’ятого підпункту 4 пункту 2 

Постанови № 868: не оформлено акти розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності із 4514 побутовими споживачами та із 1989 

непобутовими споживачами. Зазначені споживачі відключені від газопостачання. Не 

оформлено акти розмежування балансової належності на 147 багатоквартирних будинків з 

причини, що не створені ОСББ та відсутні уповноважені особи для укладання актів 

розмежування. 

 

10 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 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: 

10.1 пункт 1 глави 1 розділу XIV 

Кодексу ГТС та положення пункту 

4.1 Типового договору 

транспортування, у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо 

балансування протягом періоду 

балансування для мінімізації потреб 

оператора газотранспортної системи у 

вчиненні дій із врегулювання небалансів, 

передбачених цим Кодексом; 

 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» протягом 2021 року не 

забезпечувало своєчасної збалансованості свого 

портфоліо балансування, та не вчиняло дій щодо 

вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування, що призвело до виникнення 

негативного небалансу природного газу протягом 

2021 року у обсязі 46 311,87 тис. куб. м. 

 (стор. 74-75 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата наявність небалансів 

у 2021 році обумовлена відсутністю на ринку 

природного газу пропозицій продавців, які б мали 

можливість постачати АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 

природний газ для покриття обсягів ВТВ та НВ за 

цінами, що передбачені встановленим тарифом на 

розподіл природного газу для Товариства. 

10.2 

 
пункт 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, у частині визначення 

суми внеску на регулювання; 

пункт 7 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не своєчасно та не в повній 

мірі сплатило внесок на регулювання за 1 квартал 

2021 року. 
 

Комісією з перевірки встановлено подання форми 

звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за І квартал 
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регулювання, у частині сплати 

суб'єктами господарювання внесків на 

регулювання щоквартально до 

спеціального фонду державного 

бюджету протягом перших 30 днів 

поточного кварталу, наступного за 

звітним та подання до структурного 

підрозділу НКРЕКП звіту про сплату 

внеску на регулювання не пізніше 

другого робочого дня після 

встановленого строку сплати; 

 

2021 року Ліцензіатом до Сектору НКРЕКП у 

Закарпатській області з порушенням терміну 

на 10 днів. 

(стор. 80 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата причиною 

несвоєчасної оплати внеску та несвоєчасного 

надання звіту за формою № 20-НКРЕКП 

(квартальна) стало те, що всі рахунки Товариства, 

відкриті в установах банків та інших фінансово-

кредитних установах були заблоковані в період з 

16.01.2021 до 31.03.2021. Після відміни блокування, 

була здійснена оплата внеску. 

 

10.3 пункт 3 розділу XIII 

Кодексу ГРМ щодо розміщення до 

01 листопада календарного року на 

власному вебсайті інформації про час 

та місце проведення робіт, 

запланованих у наступному 

календарному році, які можуть 

викликати зміни режимів роботи 

газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу 

природного газу; 

 

На момент проведення перевірки Товариством не 

розміщено інформацію на власному вебсайті про час 

та місце проведення робіт, запланованих у 

наступному календарному році, які можуть викликати 

зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу.  

(стор. 82 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата на виконання вимог 

постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 Товариство 

обмежило доступ до інформації про час та місце 

проведення робіт запланованих у наступному 

календарному році. Крім того, Товариство 

повідомляє Закарпатську ОВА про час та місце 

проведення робіт, що призводять до обмеження 

розподілу природного газу 
 

10.4 пункт 1 глави 4 розділу Х Кодексу 

ГРМ у частині здійснення 

представниками Оператора ГРМ 

первинного обстеження вузла обліку на 

можливість його використання як 

комерційного перед пуском 

природного газу (що здійснюється в 

рамках заходів з приєднання до ГРМ, 

або реконструкції комерційного вузла 

обліку, або переукладання договору) у 

точці вимірювання з новим 

споживачем в присутності 

безпосереднього споживача 

(суміжного суб'єкта ринку природного 

газу); 

 

 

 
 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не надано на запит 

НКРЕКП та Сектору копій акта приймання 

комерційного вузла обліку в експлуатацію або акта на 

встановлення на об’єкті за адресою Споживача 

ФОП Березовський К.А. лічильника газу марки 

«Elster» типорозміру ВК-G10, зав. № 31068775, 

2014 р. в. та його опломбування, в яких би було 

зазначено щодо здійснення заходів з опломбування 

складових частин комерційного ВОГ та іншого 

сукупного обладнання та зазначено, що за збереження 

і цілісність комерційних та дублюючих ВОГ та пломб 

(відбитків їх тавр) відповідає власник (користувач). 

 

(стор. 88-89 Акта перевірки) 

 

10.5 пункт 6 глави 4 розділу Х 

Кодексу ГРМ у частині складання акта 

приймання комерційного вузла обліку 

в експлуатацію (або акта про 

пломбування лічильника);  

 

10.6 пункт 2 глави 6 розділу Х 

Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного огляду вузла обліку не 

В ході розгляду звернення гр. Дьопйош М.В. 

Оператором ГРМ не було надано на запит Сектору 

копій відомостей по обходу з наявними показниками 
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рідше ніж один раз на шість місяців;  

 

лічильника газу Споживача та підписом Споживача 

чи його уповноваженого представника за адресою 

Заявника та не було надано пояснень щодо порушення 

обов’язку Товариства здійснювати контрольний огляд 

вузла обліку не рідше ніж один раз на шість місяців. 

(стор. 84 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата порушення строків 

визначених пунктом 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ 

носять поодинокий характер, та на думку 

Ліцензіата допускається із об’єктивних причин, 

таких як відсутність споживача на об’єкті,   

   

10.7 пункт 4 глави 4 розділу ХI 

Кодексу ГРМ у частині визначення 

лічильника газу або звужуючого 

пристрою (перетворювача різниці 

тиску) непридатними до застосування 

за результатами позачергової або 

експертної повірки, та процедури 

проведення перерахунку за період з 

дати виходу з ладу ЗВТ (з дати 

початку прострочення періодичної 

повірки) до моменту встановлення та 

опломбування справного та 

повіреного ЗВТ (або з початку 

розрахункового періоду до дати 

встановлення та опломбування 

справного та повіреного ЗВТ),  

 

В ході розгляду звернень ОСББ «Легоцького» 

та Ужгородської міської ради в інтересах ОСББ 

«Легоцького» на запит Сектору НКРЕКП та 

НКРЕКП АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не було надано 

висновок будь-якої метрологічної організації щодо 

непридатності лічильника до застосування за 

результатом позачергової повірки, який відповідно до 

абзацу першого підпункту 1 пункту 4 глави 4 розділу 

ХІ Кодексу ГРМ є підставою для перерахунку. 

Відповідно до Свідоцтва про повірку законодавчо 

регульованого засобу вимірювальної техніки від 

31.08.2021 № 502 П-10/21, виданого Державним 

підприємством «Івано-Франківський науково-

виробничого центру стандартизації, метрології та 

сертифікації», лічильник газу визнаний придатним до 

застосування, тому така кваліфікація Товариством 

підстав для нарахування обсягу донарахованого 

природного газу є невірною. Таким чином, у 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» відсутні підстави перерахунку 

об’єму спожитого природного газу споживачу 

природного газу ОСББ «Легоцького», передбачені 

підпунктом 8 пункту 7.1 Договору розподілу 

природного газу та підпунктом 1 пункту 4 Глави 4 

Розділу ХI Кодексу ГРМ. 

(стор. 84-86 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата ОСББ «Легоцького» 

до АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» після складання акта про 

порушення споживач не звертався за перевіркою 

ВОГ.  

 

10.8 підпункт 8 пункту 7.1 розділу VІI  

Типового договору розподілу 

природного газу у частині 
проведення на вимогу Споживача 

перевірки роботи комерційного вузла 

обліку (лічильника газу) у порядку, 

визначеному Кодексом 

газорозподільних систем.  

 

10.9 пункту 8 глави 5 розділу ХІ 

Кодексу ГРМ у частині визначення в 

акті про порушення 

місцезнаходження комісії з розгляду 

актів про порушення, дати та 

орієнтовного часу проведення 

засідання комісії, на якому буде 

розглядатися складений акт про 

порушення, визначення комісією з 

розгляду актів про порушення 

Оператора ГРМ правомірності акта та 

В актах про порушення від 21.07.2021 № 1144/346 

та від 03.12.2021 № ZK05138, складених щодо  

гр. Дьопйош М.В. та закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) №1 «Берізка» Виноградівської 

міської ради Закарпатської області (далі - ЗДО № 

1 «Берізка») відповідно, відсутні відомості про дату 

та орієнтовний час проведення засідання комісії, на 

якому буде розглядатися складений акт про 

порушення. АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не надано 

інформації щодо інформування Споживача про дату 

та час проведення засідання комісії, на якому буде 
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прийняття щодо нього відповідного 

рішення 

 

 

розглянуто акт про порушення.  

 (стор. 83 та 86-87 Акта перевірки) 

 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» в Акті про порушення від 

03.12.2021 № ZK05138, який було складено  на ЗДО 

№ 1 «Берізка» зафіксовано порушення вимог 

підпункту 2 пункту 3 глави 2 розділу XI Кодексу, а 

саме фіксація коректором чи обчислювачем об'єму 

газу даних щодо збоїв в роботі комерційного ВОГ 

або його складових, внаслідок чого об'єм 

розподіленого (спожитого) природного газу за 

попередній період визначений некоректно (вихід з 

ладу датчика температури).  

Рішення комісії з розгляду актів про порушення 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» від 28.12.2021 ґрунтується на 

порушенні, яке не було зафіксовано актом про 

порушення від 03.12.2021 № ZK05138 по ЗДО № 1 

«Берізка». Так, актом про порушення від 03.12.2021 

№ ZK05138 зафіксовано порушення вимог 

підпункту 2  пункту 3 глави 2 розділу XI Кодексу 

ГРМ, а рішення прийняте на засіданні комісії з 

розгляду актів про порушення 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» ґрунтується на порушенні 

Споживачем вимог пункту 1 глави 4 розділу ХІ 

Кодексу ГРМ. 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» не мало правових підстав 

керуватися зазначеним пунктом при розрахунку 

Споживачу об'єму необлікованого природного газу. 
 

(стор. 87 Акта перевірки) 

 За поясненнями Ліцензіата, щодо споживача гр. Дьопйош М. В. справа № 299/6433/21 

перебувала у Виноградівському районному суді Закарпатської області. Провадження по справі 

закрито у зв’язку із добровільною сплатою вартості необлікованого об’єму спожитого 

природного газу, що підтверджується квитанцією від 11.01.2022 № 22). 

Щодо споживача ОСББ «Легоцького» справа № 907/1002/21 перебуває у Господарському 

суді Закарпатської області та призначена до судового розгляду на 06.12.2022. 

Щодо споживача ФОП Березовський К. А. справа № 907/352/22 перебуває на розгляді у 

Господарському суді Закарпатської області.  

11 абзац третій підпункту «а» пункту 

1 частини першої статті 6 Закону 

України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного 

газу» у частині забезпечення 

встановлення лічильників газу для 

населення, що проживає у квартирах та 

приватних будинках, в яких природний 

газ використовується: для підігріву 

води та приготування їжі - до 1 січня 

2016 року. 

Станом на 31.12.2021 Ліцензіатом не забезпечено 

встановлення лічильників газу у 319 споживачів, які 

використовують газ для приготування їжі та підігріву 

води. 

(стор. 107 Акта перевірки) 

 

За поясненнями Ліцензіата, Товариство не в 

змозі встановити лічильники природного газу, 

зазначеним споживачам, у зв’язку з ненаданням 

доступу для встановлення лічильників газу (не 

проживають або за кордоном)    

12 підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 

Ліцензійних умов, у частині 

укладення актів розмежування 

балансової належності та 

Станом на 31.12.2021 Товариством не 

оформлено акти розмежування балансової 

належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін із споживачами у кількості 6650 од, в т.ч. з 
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експлуатаційної відповідальності 

сторін з суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі із 

споживачами. 

побутовими споживачами – 4514 од., з не 

побутовими споживачами – 1989 од.  

(стор. 108 Акта перевірки) 

 

За поясненнями Ліцензіата ці споживачі 

відключені від газорозподільної мережі. 

 

13 підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

зобов’язання ліцензіата, відповідно до 

вимог Кодексу ГРМ забезпечити 

періодичну повірку (у тому числі 

демонтаж, транспортування, монтаж та 

ремонт) лічильників газу, які 

встановлені для розрахунків за 

спожитий природний газ побутовими 

споживачами (населенням) для їх 

побутових потреб, за власний рахунок 

незалежно від того, чи є ліцензіат 

власником лічильника. 

Станом на 01.01.2021 кількість приладів обліку із 

простроченим терміном державної повірки по 

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» становила 55 554 шт. Кількість 

приладів обліку, по яким Товариству необхідно було 

провести повірку побутових лічильників у 2021 році 

становила 82 601 шт., фактично проведено повірку 

побутових лічильників у кількості 19 090 шт. або 

23,11 %. 

Станом на 31.12.2020 кількість лічильників із 

простроченим терміном періодичної повірки 

складала 50 629 одиниць. 

 

 (стор.109 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата невиконання плану 

повірки обумовлено карантинними заходами, 

пов’язаними з захворюваністю на COVID-19, 

недостатністю автотранспортних засобів для 

повірки ПЛГ, недоукомплектованістю персоналу. 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 22.11.2022 № 733/16-21, Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти: 

1. постанову, якою 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»: 

1) накласти штраф на АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» у розмірі 850 тис. грн за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов, а саме : 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 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: 

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодекс ГТС у частині вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування,  

пункту 1 глави 4 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення представниками Оператора ГРМ 

первинного обстеження вузла обліку на можливість його використання як комерційного  перед пуском 

природного газу (що здійснюється в рамках заходів з приєднання до ГРМ, або реконструкції 

комерційного вузла обліку, або переукладання договору) у точці вимірювання з новим споживачем в 

присутності безпосереднього споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу), 

пункту 6 глави 4 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання акта приймання комерційного вузла 

обліку в експлуатацію (або акта про пломбування лічильника, якщо він оформлюється окремо),  

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення контрольного огляду вузла обліку 

не рідше ніж один раз на шість місяців, 

пункту 4 глави 4 розділу ХI Кодексу ГРМ у частині визначення лічильника газу або звужуючого 

пристрою (перетворювача різниці тиску) непридатними до застосування за результатами позачергової 

або експертної повірки, та процедури проведення перерахунку за період з дати виходу з ладу ЗВТ (з 

дати початку прострочення періодичної повірки) до моменту встановлення та опломбування справного 
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та повіреного ЗВТ (або з початку розрахункового періоду до дати встановлення та опломбування 

справного та повіреного ЗВТ), 

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визначення в акті про порушення 

місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення, дати та орієнтовного часу проведення 

засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення, визначення комісією з 

розгляду актів про порушення Оператора ГРМ правомірності акта та прийняття щодо нього 

відповідного рішення, 

абзацу другого пункту 7 Порядку № 491 у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП 

на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після 

встановленого строку сплати, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного збалансування свого 

портфоліо балансування; 

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни 

даних, які були зазначені в його документах, що додавалися  до  заяви  про  отримання  ліцензії  (крім  

документів  до  заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не 

пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та 

його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої 

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

НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за 

рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної 

планованої тарифної виручки),  у визначеному розмірі та за цільовим призначенням; 

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І (2021 рік) Плану розвитку;  

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором 

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

договорами транспортування природного газу; 

підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

підпункту 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання НКРЕКП документів, 

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

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менше як протягом 10 робочих днів, 

крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)); 

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, 

встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме абзацу п’ятого підпункту 3 пункту 

2 та абзаців другого, п’ятого та шостого підпункту 4 пункту 2 постанови НКРЕКП від 26 травня 

2021 року № 868 «Про накладення штрафу на АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» за порушення вимог законодавства 

та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання»; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування 

балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі зі споживачами; 

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у 

тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових 

потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника. 
 

2) Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів 

державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 

17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для 
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АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі 

відкритого слухання, проєкт рішення: 

 щодо коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 рік, з урахуванням положень 

Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу»; 

щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 

497,11 тис. грн. (без ПДВ). 

 

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» усунути порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 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: 

абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення встановлення лічильників 

газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується для 

підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 у частині визначення в акті про порушення місцезнаходження 

комісії з розгляду актів про порушення, дати та орієнтовного часу проведення засідання комісії, на 

якому буде розглядатися складений акт про порушення, визначення комісією з розгляду актів про 

порушення Оператора ГРМ правомірності акта та прийняття щодо нього відповідного рішення; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої 

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

НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором 

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

договорами транспортування природного газу; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування 

балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі зі споживачами; 

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у 

тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових 

потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника, для чого: 

у строк до 31 грудня 2022 року:  

скасувати Акт про порушення від 03 грудня 2022 року № ZK05138 та донарахування, здійснені 

ЗДО № 1 «Берізка» на підставі цього Акта, про що у строк до 10 січня 2023 року повідомити НКРЕКП 

та Сектор НКРЕКП у Закарпатській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних 

документів, 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

надати до НКРЕКП: 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 01 листопада 2022 року 

№ 307, зокрема в Інформації щодо обсягу та вартості природного газу, придбаного АТ «Закарпатгаз» у 

2021 році для покриття витрат на ВТВ та власні потреби з урахуванням витрат на розподіл природного 

газу за листопад та грудень 2021 року з даними, зазначеними у формі  № 8в–НКРЕКП–газ–моніторинг 

(місячна) «Звіт про використання потужностей газорозподільної системи та стан розрахунків» за 

листопад та грудень 2021 року, 
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пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 01 листопада 2022 року 

№ 307 у частині стану розрахунків АТ «Закарпатгаз»  за отриманий природний газ у 2021 році з даними 

зазначеними у формі № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужностей 

газорозподільної системи та стан розрахунків» за січень- грудень 2021 року та у разі необхідності надати 

уточнену звітність за формою № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання 

потужностей газорозподільної системи та стан розрахунків»; 

у строк до 01 липня 2023 року: 

забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних 

будинках, в яких природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі відповідно до 

вимог абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» – до 01 січня 2016 року,  

забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами, 

забезпечити проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу 

та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими 

споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є 

ліцензіат власником лічильника, 

 

 

 

Заступник директора Департаменту 

ліцензійного контролю                                                 О. Романенко 

 



ПРОЄКТ 

  
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

 
____________________                                    Київ                                 № __________________ 

 

 

Про накладення штрафу на 

АТ  «ЗАКАРПАТГАЗ» за порушення 

вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання 
 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 29 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 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від                   

01 листопада 2022 року № 307, 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), постанови 

НКРЕКП від 18 жовтня 2022 року № 1323 «Про збільшення строку проведення 

планової перевірки АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» та посвідчення на проведення 

планової перевірки від 22 вересня 2022 року № 320, установлено,                                

що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» (далі – АТ «ЗАКАРПАТГАЗ») (код 

ЄДРПОУ 05448610) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з розподілу 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 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: 

абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону 

України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині 

забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у 

квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується для підігріву води 

та приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – 

Кодекс ГТС), у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,  

пункту 1 глави 4 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494                 

(далі – Кодекс ГРМ), у частині здійснення представниками Оператора ГРМ 

первинного обстеження вузла обліку на можливість його використання як 

комерційного  перед пуском природного газу (що здійснюється в рамках заходів 

з приєднання до ГРМ або реконструкції комерційного вузла обліку, або 

переукладання договору) у точці вимірювання з новим споживачем у 

присутності безпосереднього споживача (суміжного суб'єкта ринку природного 

газу), 

пункту 6 глави 4 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання акта 

приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію (або акта про пломбування 

лічильника, якщо він оформлюється окремо),  

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення Оператором 

ГРМ контрольного огляду вузла обліку не рідше ніж один раз на шість місяців, 

пункту 4 глави 4 розділу ХI Кодексу ГРМ у частині визначення лічильника 

газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску) непридатними до 

застосування за результатами позачергової або експертної повірки, проведення 

перерахунку за період з дати виходу з ладу ЗВТ (з дати початку прострочення 

періодичної повірки) до моменту встановлення та опломбування справного та 

повіреного ЗВТ (або з початку розрахункового періоду до дати встановлення та 

опломбування справного та повіреного ЗВТ), 

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визначення в акті про 

порушення місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення, дати та 

орієнтовного часу проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися 

складений акт про порушення, визначення комісією з розгляду актів про 

порушення Оператора ГРМ правомірності акта та прийняття щодо нього 

відповідного рішення, 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення Оператором ГРМ 

до 01 листопада календарного року на власному вебсайті інформації про час та 

місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які 
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можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу 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 бази нарахування суми внеску на 

регулювання з чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження 

діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, 

абзацу другого пункту 7 Порядку № 491 у частині подання до структурних 

підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не 

пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497               

(далі – Типовий договір транспортування), у частині вчасного збалансування 

свого портфоліо балансування; 

підпункту 8 пункту 7.1 розділу VІI Типового договору розподілу 

природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року 

№ 2498 у частині проведення на вимогу Споживача перевірки роботи 

комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом 

газорозподільних систем; 

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення 

НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що 

додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо 

встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше 

ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості 

підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, 

кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається 

протягом 30 днів після закінчення календарного року; 

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності                   

з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання 

коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, 

передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки),                               

у визначеному розмірі та за цільовим призначенням; 

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання    

плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки газорозподільного 

підприємства АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 

30 грудня 2021 року № 2793 (зі змінами) (далі – розділ I (2021 рік) Плану 

розвитку); 

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині оплати 

ліцензіатом щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за 

звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 
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підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

ліцензіатом розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договорами 

транспортування природного газу; 

підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

ліцензіатом мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

підпункт 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання 

ліцензіатом НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні 

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

встановлені НКРЕКП (але не менше як протягом 10 робочих днів, крім запитів 

під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)); 

підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

ліцензіатом рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та 

чинним законодавством, а саме абзацу п’ятого підпункту 3 пункту 2 та абзаців 

другого, п’ятого та шостого підпункту 4 пункту 2 постанови НКРЕКП від 

26 травня 2021 року № 868 «Про накладення штрафу на АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 

за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів 

державного регулювання»; 

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів 

розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін 

з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами; 

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та 

ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий 

природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, 

за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника. 

 
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: 
 

 

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» у розмірі 850 000 

(вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов, а саме:  
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пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов 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: 

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування,  

пункту 1 глави 4 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

представниками Оператора ГРМ первинного обстеження вузла обліку на 

можливість його використання як комерційного  перед пуском природного газу 

(що здійснюється в рамках заходів з приєднання до ГРМ або реконструкції 

комерційного вузла обліку або переукладання договору) у точці вимірювання з 

новим споживачем у присутності безпосереднього споживача (суміжного 

суб'єкта ринку природного газу), 

пункту 6 глави 4 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання акта 

приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію (або акта про пломбування 

лічильника, якщо він оформлюється окремо),  

пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині здійснення 

контрольного огляду вузла обліку не рідше ніж один раз на шість місяців, 

пункту 4 глави 4 розділу ХI Кодексу ГРМ у частині визначення лічильника 

газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску) непридатними до 

застосування за результатами позачергової або експертної повірки, та процедури 

проведення перерахунку за період з дати виходу з ладу ЗВТ (з дати початку 

прострочення періодичної повірки) до моменту встановлення та опломбування 

справного та повіреного ЗВТ (або з початку розрахункового періоду до дати 

встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ), 

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визначення в акті про 

порушення місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення, дати та 

орієнтовного часу проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися 

складений акт про порушення, визначення комісією з розгляду актів про 

порушення Оператора ГРМ правомірності акта та прийняття щодо нього 

відповідного рішення, 

абзацу другого пункту 7 Порядку № 491 у частині подання до структурних 

підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не 

пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування; 

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення 

НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що 

додавалися  до  заяви  про  отримання  ліцензії  (крім  документів  до  заяви щодо 

встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше 

ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості 

підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, 
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кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається 

протягом 30 днів після закінчення календарного року; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності                   

з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання 

коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, 

передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки),                               

у визначеному розмірі та за цільовим призначенням; 

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання    

плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І 

(2021 рік) Плану розвитку;  

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договорами 

транспортування природного газу; 

підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених НКРЕКП; 

підпункту 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання 

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

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

встановлені НКРЕКП (але не менше як протягом 10 робочих днів, крім запитів 

під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)); 

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме абзацу п’ятого підпункту 3 пункту 2 та абзаців другого, 

п’ятого та шостого підпункту 4 пункту 2 постанови НКРЕКП від 26 травня 

2021 року № 868 «Про накладення штрафу на АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» за 

порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів 

державного регулювання»; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів 

розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін 

з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами; 

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та 

ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий 

природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, 

за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника. 
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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»). 

 

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у 

межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 

частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу 

природного газу для АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» підготувати та винести на засідання 

НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення: 

щодо коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 рік з 

урахуванням положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання 

кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного 

газу»; 

щодо коригування річної планованої тарифної виручки у сторону 

зменшення на суму 497,11 тис. грн (без ПДВ). 

 
 

 

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  

АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 

 

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 01 листопада  

2022 року № 307, 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» (код ЄДРПОУ 05448610) 

усунути порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу 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 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: 

абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону 

України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині 

забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у 
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квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується для підігріву 

води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, у частині 

визначення в акті про порушення місцезнаходження комісії з розгляду актів про 

порушення, дати та орієнтовного часу проведення засідання комісії, на якому 

буде розглядатися складений акт про порушення, визначення комісією з 

розгляду актів про порушення Оператора ГРМ правомірності акта та прийняття 

щодо нього відповідного рішення; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку; 

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договорами 

транспортування природного газу; 

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення 

актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі 

споживачами; 

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та 

ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий 

природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, 

за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника, 

для чого: 

у строк до 31 грудня 2022 року:  

скасувати Акт про порушення від 03 грудня 2021 року № ZK05138 та 

донарахування, здійснені на підставі цього Акта, про що у строк до 10 січня 

2023 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Закарпатській області з 

наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

надати до НКРЕКП: 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 

01 листопада 2022 року № 307, зокрема в Інформації щодо обсягу та вартості 

природного газу, придбаного АТ «Закарпатгаз» у 2021 році для покриття витрат 

на ВТВ та власні потреби з урахуванням витрат на розподіл природного газу за 

листопад та грудень 2021 року, з даними, зазначеними у формі                                                    

№ 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужностей 
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газорозподільної системи та стан розрахунків» за листопад та грудень 

2021 року, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 

01 листопада 2022 року № 307 у частині стану розрахунків АТ «Закарпатгаз», 

за отриманий природний газ у 2021 році з даними зазначеними у формі          

№ 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужностей 

газорозподільної системи та стан розрахунків» за січень – грудень 2021 року та 

у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою; 

у строк до 01 квітня 2023 року: 

забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у 

квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується для 

підігріву води та приготування їжі, відповідно до вимог абзацу третього 

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу»,  

забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі зі споживачами, 

забезпечити проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, 

транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для 

розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, 

чи є ліцензіат власником лічильника. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

 


