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Департамент ліцензійного контролю 

 « ___ » грудня 2022 року 

 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на  

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»  

 

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 посвідчення на проведення планової перевірки від 

10.10.2022 № 347 Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області (далі – Сектор НКРЕКП) у термін з 

20 жовтня 2022 року по 09 листопада 2022 року проведено планову перевірку щодо дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (далі – АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», 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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» складено Акт від 09 листопада                       

2022 року № 312 (далі – Акт перевірки). Пояснення до Акту перевірки, надані Ліцензіатом листом від 

16 листопада 2022 року № 290-Сл-11216-1122 (вх. НКРЕКП від 17.11.2022 № 16979/1-22) (далі – 

Пояснення)  до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП.  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

провадження ліцензованої діяльності 

лише за допомогою засобів та місць 

провадження діяльності ліцензіата, 

зазначених у документах, що 

додаються до заяви про отримання 

ліцензії (з урахуванням змін до 

документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП). 

Перевіркою встановлено, що Товариством не вірно 

було зазначено інформацію в розділі Х «Основні 

техніко-економічні показники активів у розрізі 

власності» форми звітності № 8а-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та 

приєднання до газорозподільної системи» за 2020 та 

2021 роки. 

Ліцензіат листом від 08.11.2022 № 290-Сл-10848-

1122 (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № 16625/2-22) надав 

до НКРЕКП скориговані форми звітності № 8а-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за 2020 - 2021 роки. 

Відповідно до абзаців 1-2 пункту 2 глави 1 розділу 

ІІІ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі - 

Кодекс ГРМ), власники газової мережі, яка згідно з 

розділом ІІ цього Кодексу кваліфікується як 

газорозподільна система (крім газорозподільної 

системи, що відноситься до державного майна), що не є 

Операторами ГРМ, та Оператор ГРМ, до мереж якого 

підключені належні власникам газорозподільні системи 

(або на території ліцензованої діяльності якого 

знаходяться споживачі, підключені до цих 
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газорозподільних систем), зобов’язані укласти договір 

про експлуатацію таких газорозподільних систем, або 

договір господарського відання чи користування з 

передачею газорозподільних систем на баланс 

Оператору ГРМ, або оформити передачу належних 

власникам газорозподільних систем у власність 

зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом 

купівлі-продажу). 

З  АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (далі – НАК 

«Нафтогаз України») укладено 1 договір на загальну 

протяжність газопроводів 13,65 км, а потребувало 

укладення 2 договорів на загальну протяжність 

газопроводів 25,139 км. 

 (стор. 3-13 Акта перевірки) 

 За поясненнями Ліцензіата АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» неодноразово зверталось до НАК 

«Нафтогаз України» щодо укладення договору про експлуатацію газових мереж або передачу 

даного газопроводу на баланс АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». В свою чергу НАК «Нафтогаз України» 

не погоджується на підписання договору експлуатації даного газопроводу в редакції визначеній 

Додатком 3 до Кодексу ГРМ. 

У відповідь НАК «Нафтогаз України» повідомило, що вказане питання буде винесено на 

розгляд постійно діючої комісії Міністерства енергетики України щодо розпорядження 

вказаним майном. Проте на даний час розгляд питання передачі на баланс Товариства 

газопроводу не розглянуто. 

2 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. 

Згідно інформації АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», 

інформація щодо змін протяжності газопроводів, 

кількості підключених споживачів, кількості персоналу 

надавалась до НКРЕКП лише у складі звітності, яка 

включає таку інформацію.  

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» не надсилав протягом 30 

днів після закінчення кожного календарного року (за 

результатами 2021 року) до НКРЕКП окремої 

інформації про зміни відповідних даних. 

(стор. 14-15 Акта перевірки) 
 

3 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 (квартальна) 

за III квартал 2021 року на 15 днів, 

форма № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) за 

січень на 2 дні, за березень на 6 днів, за травень на 

1 день. 

 

до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області (на 

паперових носіях): 

форма № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) 

за III квартал 2021 року на 14 днів 



3 

 

 

Щодо невідповідності інформації зазначеної у 

формах звітності 

1. Перевіркою встановлено, що АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

не вірно зазначило інформацію в розділі І «Фінансово-

економічні результати діяльності підприємства» форми 

звітності № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу природного 

газу» за 2021 рік, а саме, щодо чистого доходу (виручки) 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього. 

2. Перевіркою встановлено, що Товариство не вірно 

зазначило інформацію в розділі І «Фінансово-економічні 

результати діяльності підприємства» форми звітності № 

8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу природного 

газу» за І, ІІ, ІІІ, IV квартали 2021 року, а саме, невірно 

вказаний чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), усього. 

Ліцензіат листом від 04.11.2022 № 290-Сл-1056-1122 

надав до НКРЕКП кориговані форму звітності № 8г-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за 2021 рік та № 8б-

НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за І, ІІ, ІІІ, IV 

квартали 2021 року. 

3. Перевіркою встановлено, що АТ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» не вірно було зазначено 

інформацію в розділі Х «Основні техніко-економічні 

показники активів у розрізі власності»  форми звітності 

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

забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної 

системи» за 2021 рік. 

Ліцензіат листом від 08.11.2022 № 290-Сл-10848-

1122 (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № 16625/2-22) надав до 

НКРЕКП скориговані форми звітності № 8а-НКРЕКП-

газ-моніторинг (річна) за 2021 рік. 

(стор. 15-17 Акта перевірки) 

4 підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо обов’язку 

ліцензіата подавати НКРЕКП копії 

фінансової звітності у 

встановленому законодавством 

порядку; 

пункту 2 Постанови № 254 в 

частині подання до НКРЕКП 

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 

Перевіркою встановлено, що фінансову звітність за 

І квартал 2021 року в електронному вигляді з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» до 

НКРЕКП не подано. 

(стор. 17-18 Акта  перевірки) 



4 

 

«Про електронні довірчі послуги» на 

адресу finstatement@nerc.gov.ua. 

5 підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на 

наступні 10 років. 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» не виконано план 

розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, 

зокрема не виконано Розділ І (2021 рік) Плану розвитку 

газорозподільної системи АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» на 

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

затвердженого постановою НКРЕКП від 30.12.2020 

№ 2807 (зі змінами). 

Станом на 31.12.2021 заходи розділу І (2021 рік) Плану 

розвитку на 2021 рік, при затверджених джерелах у сумі 

76 930,08 тис. грн (без ПДВ), профінансовані на загальну 

суму 66 789,08 тис. грн (без ПДВ) або на 86,82 %. 

Недофінансування склало 10 141,00 тис. грн. 

Закрито актами виконаних робіт заходи на загальну 

суму 54 316,27 тис. грн (без ПДВ). 

Станом на 01.10.2022 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку газорозподільної системи 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» на 2021-2030 роки 

профінансовані на загальну суму 72 370,39 тис. грн (без 

ПДВ) або на 94,07 % та закрито актами виконаних робіт на 

загальну суму 72 370,39 тис. грн (без ПДВ), що становить 

100 % профінансованих заходів. 

(стор. 22-36 Акта перевірки) 

 

За поясненнями Ліцензіата несвоєчасність 

виконання плану розвитку газорозподільної системи 

2021-2030 років пов’язано із затримкою постачання 

виробниками необхідного обладнання та матеріалів, 

внаслідок запровадження проти епідеміологічних 

карантинних заходів. 

6 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  – 865 313,20 тис. грн, 

скоригована на факт – 906 971,90 тис. грн 

(відхилення – 41 658,70 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 919 657,30 тис. грн. (відхилення – 

54 344,1 тис. грн). 

(стор. 37-62 Акта перевірки) 

7 підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально, протягом 30 днів 

кварталу, наступного за звітним, 

внески на регулювання, що 

визначаються НКРЕКП. 

Перевіркою встановлено, що сума чистого доходу, 

врахованого для розрахунку ставки внеску на 

регулювання не відповідає даним бухгалтерського обліку 

Товариства по рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і 

послуг» та звіту за формою № 8б-НКРЕКП-газ-

моніторінг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів 

на послуги розподілу природного газу», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234. 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» листом від 04.11.2022 

№ 290-Сл-1056-1122 надав до НКРЕКП скориговані 

форми звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) за І, ІІ, ІІІ кватали 2021 року. 
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Враховуючи скориговані форми звітності, Товариство 

не в повному обсязі сплатило внески на регулювання за 

ІІ, ІІІ, ІV квартали 2021 року. 

Під час перевірки Ліцензіат сплатив заборгованість в 

сумі 1,544 тис. грн (платіжне доручення № 96104 від 

07.11.2022). 

(стор. 69-70 Акта перевірки) 

8 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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 

отримані у 2021 році послуги по Договору 

транспортування природного газу від 04.02.2020 

№ 2002000119 становить 244 749,43 тис. грн, у т.ч.: 

за послуги балансування – 236 027,46 тис. грн;  

за послуги перевищення потужності – 

8 721,97 тис. грн. 

Станом на 31.12.2021 залишилась заборгованість 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

за отримані у минулих роках послуги транспортування 

відповідно до договору від 17.12.2015 № 1512000715 у 

розмірі 518 048,84 тис. грн. 

(стор. 72-75 Акта перевірки) 

 

Довідково станом на 01.10.2022 залишилась 

заборгованість АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»: 

- перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по Договору від 04.02.2020 

№ 2002000119 у розмірі 245 471,07 тис. грн: 

- перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» по Договору від 

17.12.2015 № 1512000735 у розмірі 458 861,83 тис. грн 

9 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, 

9.1 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 

місцезнаходженням Оператора ГРМ 

або постачальника; 

 

Перевіркою встановлено, що Товариством за І, ІІІ 

та ІV квартал 2021 року подано до НКРЕКП в 

паперовому з порушенням встановлених термінів, а саме 

додатки 5, 6, 7, 9 в паперовому вигляді за І квартал 2021 

року - на 1 день, за IIІ квартал 2021 року - на 11 днів, за 

ІV квартал 2021 року - на 1 день. 

(стор. 76-77 Акта перевірки) 

9.2 пункти 2.2 та 2.3 глави 2 

Стандартів та вимог щодо 

недотримання мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування 

споживачів при наданні послуг 

розподілу природного газу, 

зазначених у пункті 2.2 цієї глави, 

Оператор ГРМ сплачує споживачу 

Перевіркою встановлено: 

- недотримано терміни послуги пуску газу в газові 

мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення 

договору розподілу природного газу (технічної угоди) та 

після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку 

природного газу) підтверджених обсягів природного газу 

на відповідний період у міській місцевості (послуга за 

кодом S1.6.1) строк виконання послуги відповідно до 
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або замовнику (у разі недотримання 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів під 

час приєднання до газових мереж) 

компенсацію у розмірах, наведених у 

додатку 1 до цих Стандартів та вимог; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законодавства до 5 робочих днів, по замовниках: 

Гураєвська Оксана Антонівна (заява від 13.01.2021, Акт 

на відновлення газопостачння від 20.01.2021) – на 1 день 

та Шабатура Любов Адамівна (заява від 19.10.2021, Акт 

на відновлення газопостачння від 26.10.2021) – на 1 день. 

- недотримання термінів послуги пуску газу в газові 

мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення 

договору розподілу природного газу (технічної угоди) та 

після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку 

природного газу) підтверджених обсягів природного газу 

на відповідний період у сільській місцевості (послуга за 

кодом S1.6.2) строк виконання послуги відповідно до 

законодавства до 10 робочих днів, по замовнику Олійник 

Віталій Анатолійович (заява від 02.02.2021, Акт на 

відновлення газопостачння від 17.02.2021) – на 1 день. 

- недотримано терміни послуги 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, у тому числі міській 

місцевості (послуга за кодом S4.1.) строк виконання 

послуги відповідно до законодавства до 2 робочих днів 

по замовниках: Назарова Ганна Іванівна (заява 

споживача про відновлення газопостачання від 

03.06.2021; Акт на підключення газових приладів від 

09.06.2021) – на 2 дні, Літвінчук Микола Олександрович 

(заява споживача про відновлення газопостачання від 

15.11.2021; Акт на підключення газових приладів від 

18.11.2021) – на 1 день та Огороднік Тетяна Вікторівна 

(заява споживача про відновлення газопостачання від 

12.10.2021; Акт на підключення газових приладів від 

19.10.2021) – на 1 день. 

- недотримано терміни послуги 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, у тому числі сільській 

місцевості (послуга за кодом S4.1.) строк виконання 

послуги відповідно до законодавства до 5 робочих днів 

по замовнику Давидюк Олександр Іванович (заява 

споживача про відновлення газопостачання від 

19.10.2021; Акт на підключення газових приладів від 

29.10.2021) – на 4 дні. 

- недотримано терміни послуги тимчасове 

припинення розподілу природного газу з дня реєстрації 

відповідної заяви споживача, у тому числі: у міській 

місцевості (послуга за кодом S5.1.) строк виконання 

послуги відповідно до законодавства до 5 робочих днів, 

по замовнику Море Владислав Сергійович (заява на 
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припинення розподілу природнього газу зареєстрована 

від 14.01.2021, дата виконання послуги згідно Акта на 

відключення газових приладів та ПЛГ від 21.01.2021) – 

на 1 день. 

Ліцензіатом не сплачено споживачам або 

замовникам компенсацію у розмірах, наведених у 

додатку 1 до цих Стандартів та вимог. 

(стор. 77-93 Акта перевірки) 

9.3 пункт 4.5 глави 4 Стандартів та 

вимог у частині формування реєстру 

надання послуг Оператора ГРМ 

згідно з Додатком 9; 

Вибірковою перевіркою та співставленням даних 

Додатка 9 та Додатка 7 із первинними документами 

встановлено, що Товариством у Додатку 9 та Додатку 7 

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). 

9.4 пункт 4.4 глави 4 Стандартів та 

вимог у частині формування реєстру 

надання послуг Оператора ГРМ 

згідно з Додатком 7. 

за кодом послуг S 1.1.1, S 1.2, S 1.3, S 1.6.1, S 1.6.2: 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат завершення надання послуг за 

кодом S 1.1.1 по замовниках: Рудзевич Наталія Василівна, Мартинкова Світлана Миколаївна, Міщук 

Анатолій Іванович, Глушко Сергій Олександрович, Богачик Юрій Олександрович, Косінська Марія 

Богданівна, Колесник Раїса Миколаївна, Руденко Віктор Іванович, Возна Тетяна Володимирівна, 

Іванович Володимир Іванович; 

- невірно внесено інформацію у Додаток 9 щодо замовників, яким проєкт зовнішнього 

газопостачання та його кошторисна частина була розроблена та погоджена АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»; 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат початку надання послуг за 

кодом S 1.3 (ліцензіат зазначив дату надання додаткової угоди до договору на приєднання початком 

надання послуги замість дати погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної 

частини замовником) та дати завершення надання послуг за кодом S 1.3  зазначена невірно по всім 

зазначеним споживачам; 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат завершення надання послуг за 

кодом S 1.6.1 по замовниках: Ковальський Вадим Ігорович, Собко Ірина Каїтанівна, Стефанович Сергій 

Анатолійович; 

за кодом послуг S 4, S 4.1, S 4.2 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат початку надання послуг за кодом 

S 4.1. (дата початку надання послуг не співпадає із датою заяв споживачів про відновлення 

газопостачання по наступних замовникам: Зінченко Валентина Григорівна, Площинський Василь 

Олександрович; 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат завершення надання послуг за 

кодом S 4.1. (дата завершення надання послуг не співпадає із датою зазначеною в Актах на 

підключення газових приладів по наступних замовникам: Зінченко Валентина Григорівна,  Миськова 

Ольга Петрівна, Поворозник Роман Володимирович, Стрельбіцька Надія Семенівна, Рижа Ганна 

Дем'янівна, Дорофєєв Віталій Володимирович; 

- некоректно визначено код послуги по наступних замовникам: Дорофєєв Віталій 

Володимирович та Площинський Василь Олександрович. Оскільки 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 проводилось у 

селі, то дані замовники мають бути віднесені за кодом S 4.2; 

-  внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат початку надання послуг за кодом 

S 4.2. по замовнику Деберчук Володимир Іванович; 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат завершення надання послуг за 

кодом S 4.2. по наступних замовникам: Мостіпака Руслан Васильович, Назарова Ганна Іванівна, Синюк 
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Олександр Володимирович, Адамчук Любов Володимирівна, Вощинський Франц Миколайович, 

Бакалець Марія Володимирівна, Давидюк Олександр Іванович, Талалай Христина Володимирівна, 

Ткачов Юрій Георгійович, Квасовський Сергій Іванович, Літвінчук Микола Олександрович, Кравчук 

Дмитрій Віталійович, Хитрун Ірина Василівна, Храплюк Олег Борисович, Начичко Лариса 

Володимирівна, Деберчук Володимир Іванович, Рожик Юрій Адольфович, Якубчук Ірина Михайлівна, 

Заверуха Тетяна Миколаїівна, Григор'єва Оксана Володимиріна, Слободянюк Катерина Олексіївна, 

Гаврилюк Станіслав Петрович.; 

- некоректно визначено код послуги по наступних замовникам: Мостіпака Руслан Васильович, 

Назарова Ганна Іванівна, Синюк Олександр Володимирович, Ткачов Юрій Георгійович, Квасовський 

Сергій Іванович, Літвінчук Микола Олександрович, Кравчук Дмитрій Віталійович, Огороднік Тетяна 

Вікторівна, Хитрун Ірина Василівна, Храплюк Олег Борисович, Начичко Лариса Володимирівна; 

за кодом послуг S 5, S 5.1, S 5.2: 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат початку надання послуг за кодом 

S 5.1. (дата початку надання послуг не співпадає із датою заяви споживача на припинення 

газопостачання по замовнику Дем'янчук Сергій Валерійович); 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат завершення надання послуг за 

кодом S 5.1. (дата завершення надання послуг не співпадає із датою зазначеною в Актах на відключення 

газових приладів по замовникам: Чорна Ірина Олексіївна, Ступаков Олександр Анатолійович); 

- внесено недостовірні дані у Додаток 9 щодо зазначення дат завершення надання послуг за 

кодом S 5.2. (дата завершення надання послуг не співпадає із датою зазначеною в Актах на відключення 

газових приладів по замовникам: Параскевич Володимир Дмитрович, Зелінська Ганна Казимирівна); 

- некоректно визначено код послуги по замовнику. Параскевич Володимир Дмитрович. 

Оскільки тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви 

споживача, проводилось у селищі міського типу, то даний замовник має бути віднесений за кодом S 5.1. 

за кодом послуг S 9, S 9.1: 

- внесено недостовірні дані у Додаток 7 щодо зазначення дат початку надання послуги за кодом 

S 9 по замовнику: Агрофірма-Обрій, Україна; 

- внесено недостовірні дані у Додаток 7 щодо зазначення дат завершення надання послуги за 

кодом S 9 по замовниках: Перкач Михайло Михайлович ФОП, Славутський міський виконавчий 

комітет, Колосовська Наталія Федорівна, Кирилюк Віктор Олександрович, Твердохліб Інна 

Миколаївна, Бевза Наталія Василівна, Муц Ольга Василівна, Рибак Алім Захарович, Чайковська 

Наталія Леонідівна, Кивенко Олександр Олексійович, Агрофірма-Обрій, Україна, Здоровець Лілія 

Миколаївна, Чорна Віра Миколаївна, Бобик Наталія Михайлівна, Сподаренко Олександр Миколайович. 
 (стор. 77-93 Акта перевірки) 

 

За поясненнями Ліцензіата згідно постанови НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 після оновлення 

програмного забезпечення по факту формування квартальних звітів відбувся збій системи, що 

стосується пункту 4.5 глави 4 Стандартів та вимог у частині формування реєстру надання послуг 

Оператора ГРМ згідно: 

- з Додатком 9 у частині формування реєстру надання послуг Оператора ГРМ по причині 

технічного збою відобразились некоректні дані, про що засвідчують надані копії первинних документів; 

- з Додатком 7 у частині формування реєстру надання послуг Оператора ГРМ у зв’язку з 

технічним збоєм відобразились дати останньої дії з документом, а не вихідна дата реєстрації 

відповіді на письмове звернення. 
10 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. 

У 2021 році Ліцензіатом на 17 запитів НКРЕКП 

надано документи або інформацію з порушеннями 

встановлених листами строків від 1 до 11 днів.  

(стор. 93-94 Акта перевірки) 

11 підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо обов’язку 

Ліцензіат не виконав рішення НКРЕКП, у строки, 

встановлені постановою НКРЕКП від 18.06.2021 № 1012 
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Ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та чинним 

законодавством. 

 

«Про накладення штрафу на АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» (далі – 

Постанова № 1012), а саме, вимоги підпункту 3 пункту 2 

та абзаців 2-5 підпункту 4 пункту 2 Постанови № 1012. 

(стор. 94-97 Акта перевірки) 

 

12 пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині щодо здійснення господарської діяльності з 

розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», 

чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних 

будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме: 

12.1 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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 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 

50 347,62041тис. куб. м. 

(стор. 99-102 Акта перевірки) 

12.2 абзац другий та третій підпункту 

«а» пунктів 1 та 2 частини першої 

статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку 

природного газу» у частині обов’язку 

суб'єктів господарювання, що 

здійснюють розподіл природного газу 

на відповідній території, забезпечити 

встановлення лічильників газу для 

населення, що проживає у квартирах 

та приватних будинках, в яких 

природний газ використовується: 

комплексно, у тому числі для 

опалення, до 1 січня 2012 року; для 

підігріву води та приготування їжі - 

до 1 січня 2016 року. 

Станом на 31.12.2021 Ліцензіатом не було 

забезпечено встановлення лічильників газу у 667 

споживачів, у яких газ використовується: 

комплексно, у т. ч. для опалення – 425 споживачів, 

для підігріву води та приготування їжі – 242 

споживача. 

(стор. 116-117 Акта перевірки) 

 

За поясненнями Ліцензіата ці споживачі відключені 

від газопостачання та тимчасово не проживають за 

даними адресами, тому відсутній доступ для 

встановлення їм лічильників. 

13 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 із 

споживачами. 

Станом на 31.12.2021 Товариством не було 

оформлено акти розмежування балансової належності 

та експлуатаційної відповідальності сторін із 

споживачами у кількості 9425 од. або 2,29 % від 

загальної кількості споживачів. 

(стор. 135-136 Акта перевірки) 

 

За поясненнями Ліцензіата акти розмежування 

балансової належності не укладені лише із 

споживачами, які відключені від газопостачання та 

тимчасово не проживають за даними адресами.  

14 підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Станом на 31.12.2021 кількість приладів обліку із 

простроченим терміном державної повірки по 
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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. 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» становила 129 528 одиниць. 

Кількість приладів обліку, по яким Товариству необхідно 

було провести повірку побутових лічильників у 2021 

році становила 161 030 одиниць, фактично проведено 

повірку побутових лічильників у кількості 31 502 

одиниць. або 19,56 %. 

(стор.137-138 Акта перевірки) 

 

За поясненнями Ліцензіата зазначена кількість 

неповірених лічильників обумовлена високим рівнем 

відбракування побутових лічильників газу та 

відсутністю в тарифі достатньої суми фінансування 

придбання необхідної кількості лічильників для заміни. 
 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 25.11.2022 № 745/16-22, 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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 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 Кодексу ГТС у частині вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування, 

пункту 2 постанови № 254 у частині подання до НКРЕКП 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, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного збалансування свого 

портфоліо балансування; 

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої 

діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у 

документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, 

поданих ліцензіатом до НКРЕКП); 

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 
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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 документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах 

та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш 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 підпункту 3 пункту 2 та 

абзаців другого – п’ятого підпункту 4 пункту 2 постанови № 1012; 

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 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке 

проводиться у формі відкритого слухання, проєкти рішень: 

щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 6 130,13 

тис. грн. (без ПДВ) у разі неподання до НКРЕКП до 01 березня 2023 року змін до Інвестиційної 

програми АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» на 2023 рік – Плану розвитку газорозподільної системи на 2023-

2032 роки на відповідну суму; 

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

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

стабільності на ринку природного газу». 

 

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 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: 

абзаців другого та 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: комплексно, у тому числі для опалення – до 1 січня 2012 року; для підігріву води та 

приготування їжі – до 1 січня 2016 року, 

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» у частині подання до 

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

електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки 
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ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний 

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

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої 

діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у 

документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, 

поданих ліцензіатом до НКРЕКП); 

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 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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2807 (зі змінами); 

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 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 надати до НКРЕКП:  

фінансову звітність за I квартал 2021 року в електронному вигляді у форматі Excel з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата АТ 

«Хмельницькгаз», 

інформацію щодо змін протяжності газопроводів та кількості підключених споживачів за 

результатами роботи у 2021 році, 

уточнену інформацію, наведену у додатках 7 та 9 до Мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 

вересня 2017 року № 1156, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 09 листопада 2022 року 

№ 312, у частині стану розрахунків АТ «Хмельницькгаз» 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, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 09 листопада 2022 року 

№ 312, зокрема інформації щодо отриманої послуги балансування АТ «Хмельницькгаз» згідно з 

актами врегулювання щодобових небалансів у 2021 році із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» з даними, 

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

газорозподільної системи та стан розрахунків», та у разі необхідності надати уточнену звітність за 

цією формою; 
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до 20 січня 2023 року здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи, за надані 

у 2021 році послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»; 

до 01 березня 2023 року надати до НКРЕКП зміни до Інвестиційної програми АТ 

«Хмельницькгаз» на 2023 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки, якими 

передбачити додаткові заходи за рахунок коштів економії при фактичному виконанні заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки на 

загальну суму 6 130,13 тис. грн (без ПДВ); 

до 01 липня 2023 року: 

повідомити НКРЕКП про стан врегулювання питання щодо укладення договору про 

експлуатацію газорозподільних систем, або договору господарського відання чи користування з 

передачею газорозподільних систем на баланс оператора ГРМ з АТ «НАК «Нафтогаз України», 

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

приватних будинках, у яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення 

та для підігріву води та приготування їжі, відповідно до вимог абзаців другого та 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. 

 

 

 

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 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 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 06 грудня 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 розподілу 

природного газу, від 09 листопада 2022 року № 312, 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), та посвідчення 

на проведення планової перевірки від 10 жовтня 2022 року № 347, установлено, 

що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

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

ЄДРПОУ 05395598) 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: 

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 
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нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних 

документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме: 

абзаців другого та 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: 

комплексно, у тому числі для опалення – до 1 січня 2012 року; для підігріву води 

та приготування їжі – до 1 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 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 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, 

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; 

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження 

діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП); 

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 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до 

НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку; 

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання 

коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, 
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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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП 

від 30 грудня 2020 року № 2807 (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; 

підпункт 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; 

підпункт 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; 

підпункт 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання 

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

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

НКРЕКП (але не менш 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 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

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

підпункту 4 пункту 2 постанови НКРЕКП від 18 червня 2021 року № 1012 «Про 

накладення штрафу на АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 

(далі – постанова № 1012); 

підпункт 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; 

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, 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» у розмірі 850 000 

(вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень 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 Кодексу ГТС у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування, 

пункту 2 постанови № 254 у частині подання до НКРЕКП 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, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування; 

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження 

діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП); 

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; 
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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 

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

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

НКРЕКП (але не менш 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 підпункту 3 пункту 2 та абзаців другого – п’ятого 

підпункту 4 пункту 2 постанови № 1012; 

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. 

 
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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» підготувати та винести на 

засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкти 

рішень: 

щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону 

зменшення на суму 6 130,13 тис. грн (без ПДВ) у разі неподання до НКРЕКП до 

01 березня 2023 року змін до Інвестиційної програми АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

на 2023 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки на 

відповідну суму; 
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щодо коригування річної планованої тарифної виручки на 2021 рік, з 

урахуванням положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання 

кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного 

газу». 

 

 

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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

 

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 09 листопада  

2022 року № 312, 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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

05395598) 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: 

абзаців другого та 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: 
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комплексно, у тому числі для опалення – до 1 січня 2012 року; для підігріву 

води та приготування їжі – до 1 січня 2016 року, 

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» у частині подання 

до НКРЕКП 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 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження 

діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП); 

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 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 «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2807 (зі змінами); 

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 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання 

актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності 
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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 надати до НКРЕКП:  

фінансову звітність за I квартал 2021 року в електронному вигляді у 

форматі Excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи ліцензіата АТ «Хмельницькгаз», 

інформацію щодо змін протяжності газопроводів та кількості 

підключених споживачів за результатами роботи у 2021 році, 

уточнену інформацію, наведену у додатках 7 та 9 до Мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання 

природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року 

№ 1156, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 

09 листопада 2022 року № 312, у частині стану розрахунків 

АТ «Хмельницькгаз» 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, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 

09 листопада 2022 року № 312, зокрема інформації щодо отриманої послуги 

балансування АТ «Хмельницькгаз» згідно з актами врегулювання щодобових 

небалансів у 2021 році із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» з даними, зазначеними у формі № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(місячна) «Звіт про використання потужностей газорозподільної системи та 

стан розрахунків», та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією 

формою; 

до 20 січня 2023 року здійснити розрахунки із оператором 

газотранспортної системи, за надані у 2021 році послуги транспортування, 

зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ»; 

до 01 березня 2023 року надати до НКРЕКП зміни до Інвестиційної 

програми АТ «Хмельницькгаз» на 2023 рік Плану розвитку газорозподільної 

системи на 2023 – 2032 роки, якими передбачити додаткові заходи за рахунок 

коштів економії при фактичному виконанні заходів Інвестиційної програми на 
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2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки на 

загальну суму 6 130,13 тис. грн (без ПДВ); 

до 01 липня 2023 року: 

повідомити НКРЕКП про стан врегулювання питання щодо укладення 

договору про експлуатацію газорозподільних систем, або договору 

господарського відання чи користування з передачею газорозподільних систем 

на баланс оператора ГРМ з АТ «НАК «Нафтогаз України», 

забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає 

у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується 

комплексно, у тому числі для опалення та для підігріву води та приготування 

їжі, відповідно до вимог абзаців другого та 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 

 


