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Департамент ліцензійного контролю 

 «   13    »      грудня       2022 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на АТ «КИЇВГАЗ» 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 «КИЇВГАЗ» 
 

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 листопада 2021 року  

№ 2222 (у редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), постанови від 25 жовтня 

2022 року № 1346 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «КИЇВГАЗ» та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 17 жовтня 2022 року № 351, Управлінням НКРЕКП 

у м. Києві та Київській області у термін з 18 жовтня 2022 року по 14 листопада 2022 року проведено 

планову перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВГАЗ» (далі – 

АТ «КИЇВГАЗ», 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 01січня по 31 грудня 2021 року.  

За результатами планової перевірки АТ «КИЇВГАЗ» складено Акт від 14 листопада                       

2022 року № 317 (далі – Акт перевірки). Пояснення та обґрунтування до Акта перевірки, надані 

Ліцензіатом листом від 18 листопада 2022 року № 3565/09 (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

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, зокрема,  

1.1 

абзацу третього підпункту «а» підпункту 1 

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 газ використовується: 

для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 

2016 року. 

Перевіркою встановлено, що Товариство не 

забезпечило встановлення лічильників газу у  

219 360 споживачів, які використовують газ для 

приготування їжі та підігріву води 

(стор. 76 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата, причина не 

встановлення лічильників у споживачів, які 

використовують газ для підігріву води, є не допуск до 

приміщень, наявність у 2021 році карантинних 

обмежень, пов’язаних з пандемією, та воєнним 

станом. 

1.2 

пункту 1 глави 1 розділ у XIV Кодексу 

газотранспортної системи, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493  

(далі – Кодекс ГТС) та положень пункту 4.1 

Типового договору транспортування, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2497 (далі – Типовий договір 

транспортування), у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування 

протягом періоду балансування для мінімізації 

потреб оператора газотранспортної системи у 

вчиненні дій із врегулювання небалансів, 

АТ «КИЇВГАЗ» 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 в обсязі 1 862,562 тис. куб. м. 

(стор. 73 −74 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата, у другій половині  

2021 року на ринку спостерігалось стрімке та 

постійне зростання цін на природний газ, у зв’язку з 

чим Товариство не змогли закупити природний газ для 
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передбачених цим Кодексом ВТВ у постачальників та оптових продавців 

природного газу. Ринкова ціна природного газу значно 

перевищувала передбачену у структурі тарифу 

Товариства ціну газу на нормативні та виробничо-

технологічні втрати. 

1.3 

пункту 4.4 Типового договору постачання 

природного газу постачальником «останньої 

надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2501 (далі – Типовий договір 

постачання), у частині зобов’язання споживача 

оплати рахунку, наданого Постачальником 

відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до 

закінчення календарного місяця, наступного за 

місяцем постачання природного газу 

 

Заборгованість Товариства за поставлений  

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» природний газ по 

договору постачання природного газу постачальником 

«останньої надії» (за період листопад – грудень  

2021 року) станом на 31.12.2021 складала  

380 337,94 тис. грн з урахуванням вартості 

транспортування природного газу (отримано  

8 515,120 тис. м³ природного газу), рівень оплати  

0,00 %. 

На момент проведення перевірки заборгованість за 

отримання в листопаді − грудні 2021 року природний 

газ АТ «Київгаз» перед  

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» не сплачена. 

АТ «КИЇВГАЗ» надало пояснення щодо несплати 

заборгованості перед постачальником «останньої 

надії» ТОВ «ГК «Нафтогаз України» що наведено 

нижче. 

За результатами змін до Кодексу 

газотранспортної системи, з 01.11.2021  

АТ «Київгаз», в зв’язку з відсутністю будь-якого 

постачальника, стало споживачем постачальника 

«останньої надії» (ТОВ «ГК «Нафтогаз України») для 

придбання газу на ВТВ. 

У листопаді 2021 року АТ «Київгаз» придбало у 

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» газ на ВТВ за ціною 

43 292,04 грн (в т.ч. ПДВ) за 1 000 куб. м.  

У грудні 2021 року Товариство придбало у  

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» газ на ВТВ обсягом 

7 015,9829 тис. куб. м. за ціною 44 927,9718 грн.  

(в т.ч. ПДВ) за 1000 куб. м.  

Постановою НКРЕКП від 30.12.2020 № 2773 

затверджено структуру тарифу на послуги розподілу 

природного газу АТ «Київгаз» з 01.01.2021, згідно якого 

середня розрахункова ціна для покриття витрат 

планованої річної тарифної виручки на виробничо-

технологічні витрати встановлена на рівні –  

7 020,0 грн (в т.ч. ПДВ) за 1 000 куб. м. 

Виходячи з викладеного, Товариство не мало 

можливості розрахуватися за придбаний природний 

газ для забезпечення ВТВ. 

27.09.2022 АТ «Київгаз» подав заяву для участі у 

процедурі врегулювання заборгованості (грошових 

зобов’язань) визначеної Законом України від 14 липня 

2021 року № 1639-IX «Про заходи, спрямовані на 

подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу». 

Постановою від 11.10.2022 № 1284 «Про включення 

АТ «КИЇВГАЗ» до Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання заборгованості 

суб’єктів ринку природного газу» Товариство було 

включено до реєстру підприємств, які беруть участь у 

процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів 

ринку природного газу 

(стор. 71-72 Акта) 
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2 

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) 

 

Товариство листом від 14.12.2021 (вх. НКРЕКП від 

14.12.2021) звернулося до НКРЕКП з проханням, 

зокрема, розширити територію провадження 

ліцензованої діяльності на адреси:  

смт Козин, Обухівський район: вул. Монашинська, 

ж/м «Краєвид» та вул. Чистоводська, ЖБК 

«Чистоводдя»; с. Новосілки, Фастівський район: вул. 

Інститутська, вул. Центральна, вул. Молодіжна та вул. 

Олександрівська. 

Станом на момент проведення перевірки, дане 

питання знаходилося на розгляді в НКРЕКП. 

З урахуванням наведеного, АТ «Київгаз» здійснює 

ліцензовану діяльність в місцях провадження 

діяльності, не визначених у додатку до постанови 

НКРЕКП від 29.06.2017 № 854 (зі змінами) 

(стор. 4 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата, НКРЕКП листом від 

13.04.2022 були надані зауваження щодо поданих 

Товариством документів стосовно розширення 

території провадження ліцензованої діяльності. 

Товариство листом від 29.09.2022 надало НКРЕКП 

уточнену інформацію та документи, яка станом на 

сьогодні, знаходиться в НКРЕКП. 

 

Станом на 31.12.2021 Товариством не укладено 

договори на експлуатацію/користування складових 

газорозподільної системи із 267-ма власником мереж 

на протяжність мереж 126,61 км 

(стор. 6 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата, була проведена 

комплексна робота з усіма власниками об’єктів 

газорозподільної мережі 314 (об’єктів), а саме: 

- направлено 67 договорів на експлуатацію 

газорозподільних мереж для переукладання; 

- по 29 об’єктам проводилась робота по 

прийняттю на баланс Товариства; 

- 4 об’єкти відключено від системи 

газопостачання; 

- направлено власникам 185 листів з вимогою про 

укладання договору згідно вимог Кодексу ГРМ по  

214 об’єктам газорозподільної системи. 
Ліцензіат зазначає, що споживачі ігнорують 

вимогу Кодексу ГРМ, та не укладають з Товариством 

договори. 

Ліцензіат зазначає, що відключити від 

газопостачання газорозподільної мережі, які 

належать іншим власникам та на які не укладено 

договори, технічно не можливо без обмеження 

газопостачання іншим споживачам, з якими укладено 

договори на розподіл природного газу. 

Укладання договорів за рішенням суду можливе 

лише у випадках передбачених чинним 

законодавством, зокрема у разі укладання договорів за 

державним замовленням, або договорів, укладання 

яких є обов’язковим на підставі закону. 

3 

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 

За підсумками 2021 року АТ «КИЇВГАЗ» не подало 

до НКРЕКП протягом 30 днів після закінчення 

календарного року оновлену інформацію про кількість 

точок приєднання (споживачів), об’єктів 



4 

 

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 

 

газорозподільної системи ліцензіата (додаток 2 до 

Ліцензійних умов «Відомості про місця та засоби 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу»), наявної матеріально-технічної бази 

(додаток 3 до Ліцензійних умов «Відомості про 

матеріально-технічне оснащення, необхідне для 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу») та кількості персоналу ліцензіата 

(додаток 4 до Ліцензійних умов «Відомості про 

наявний персонал задіяний у розподілі природного 

газу») 

(стор. 10 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата, відомості про місця та 

засоби провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу, відомості про 

матеріально-технічне оснащення, відомості про 

наявний персонал, задіяний у розподілі природного газу 

подавалися Товариством до НКРЕКП листом  

від 14.12.2021 (вх. НКРЕКП від 14.12.2021). 

НКРЕКП листом від 13.04.2022 були надані 

зауваження щодо поданих Товариством документів. 

Товариство листом від 29.09.2022 надало НКРЕКП 

уточнену інформацію та документи. 

4 

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 

 

У 2021 році звітність в паперовому вигляді щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу за формами, затвердженими 

постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про 

затвердження форм звітності НКРЕКП щодо 

здійснення моніторингу на ринку природного газу та 

інструкцій щодо їх заповнення» (зі змінами) (далі – 

Постанова № 1234), Ліцензіатом було надано з 

перевищенням встановлених термінів: 

до НКРЕКП 

форма № 8а-НКРЕКП та № 8г-НКРЕКП за 2021 рік 

– на 154 та 14 днів відповідно, 

форма № 8б-НКРЕКП за І-ІV квартал 2021 року – 

від 7 до 14 днів, 

форма № 8в-НКРЕКП за січень-вересень та 

листопад-грудень 2021 року – від 1 до 12 днів, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області 

форма № 8б-НКРЕКП за І-ІV квартал 2021 року – 

від 3 до 42 днів, 

форма № 8г-НКРЕКП за 2021 рік – на 15 днів 

 (стор. 11 Акта). 

 

Інформація щодо отриманих доходів та понесених 

витрат з надання послуги на стандартне та на 

нестандартне приєднання, а також кількості 

стандартних приєднань, відображена у формі звітності 

№ 8а-НКРЕКП за 2021 рік (подана до НКРЕКП 

05.07.2022), що була надана Товариством до НКРЕКП, 

не співпадає з даними, наданими Товариством під час 

проведення перевірки.  

Товариство направило до НКРЕКП скориговану 

форму 8а-НКРЕКП за 2021 рік в електронній формі з 

накладанням кваліфікованого електронного підпису та 

печатки 11.11.2022 року 

(стор. 12 Акта). 
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За Поясненням Ліцензіата, форма звітності № 8а-

НКРЕКП-моніторинг (річна) відкоригована та надана 

до НКРЕКП 18.11.2022. 

 

Ліцензіатом було виявлено неточність у віднесенні 

роботи за видом приєднання, у зв’язку з чим 

Товариство 21.10.2022 надало до НКРЕКП 

скориговану форму 8г-НКРЕКП за 2021 рік в 

електронній формі з накладанням кваліфікованого 

електронного підпису. 

Також у звіті 8б-НКРЕКП за IV квартал 2021 року 

та 8г-НКРЕКП за 2021 рік Товариством заповнено 

рядок 4.4 «Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), усього» зазначено 

загальний чистий дохід, при цьому не заповнено 

рядки 4.4.1 «перевищення фактичного обсягу 

використання потужності споживачами над річною 

замовленою потужністю (об’єкта) об’єктів діючих 

споживачів» та 4.4.2 «перевищення фактичного обсягу 

використання потужності споживачами над річною 

замовленою потужністю (об’єкта) об’єктів нових 

споживачів».  

За поясненнями Ліцензіата, чистий дохід від 

перевищення фактичного обсягу використання 

потужності споживачами над річною замовленою 

потужністю (об’єкта) об’єктів діючих споживачів у 

2021 році був врахований у рядку 4.4 «Чистий дохід 

(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), усього», про що було повідомлено НКРЕКП 

31.10.2022  електронним листом на електронну адресу 

m8gas_t@nerc.gov.ua. 

(стор. 13 Акта). 

Крім того, відповідно до Службової записки 

Департаменту із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері від 06.12.2022 № 793/16-22, 

інформація надана Товариством за 1-4 квартал 2021 

року у формі звітності № 8б-НКРЕКП у розділі ІІІ 

«Витрати на ремонт» Витрати на ремонт (у складі 

матеріальних витрат), не відповідає даним, наданим у 

формі звітності № 8г-НКРЕКП за 2021 рік. 

 

Протягом 2021 Товариством не коректно 

відображалась інформація в розділі ІІІ «Стан 

розрахунків Оператора ГРМ/Оператора ГТС перед 

Оператором ГТС/Оператор ГРМ» форми 8в-НКРЕКП, 

зокрема в окремих місяцях 2021 року Товариство 

відображало обсяги щодобових негативних небалансів 

в розділі IV «Стан розрахунків Оператора ГРМ за 

закуплений природний газ для виробничо-

технологічних витрат (ВТВ) та втрат» в якості 

придбання природного газу.  

Також, що в окремих місяцях 2021 року Ліцензіатом 

дані щодо оплати вартості негативних/позитивних 

небалансів та рівня заборгованості не відповідають 

даним бухгалтерського обліку 

(стор. 13 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата, форма звітності № 8в-

НКРЕКП-моніторинг (місячна) відкоригована та 

надана до НКРЕКП 18.11.2022.  
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Крім того, відповідно до Службової записки 

Департаменту із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері від 06.12.2022 № 793/16-22, 

інформація щодо стану розрахунків Товариства з  

ТОВ «Київгазтрейд» та ТОВ «ГК «Нафтогаз 

України» за отриманий природний газ у 2021 році 

відрізняється від інформації наданої Товариством у 

формі 8в-НКРЕКП за 2021 рік. 

 

Перевіркою встановлено невідповідність між 

даними «Річної замовленої потужності на кінець 

звітного періоду на кінець звітного періоду», 

«Фактичним обсягом використання потужності 

об’єктів споживачів» наведеними в формі № 8а-

НКРЕКП та сумарними даними форми 8в-НКРЕКП 

щодо «1/12 обсягу річної замовленої потужності 

об’єктів споживачів». 

Відповідно до наданих під час перевірки пояснень, 

інформація у формі № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(річна) по «Розділ ІІ. Обсяги річної замовленої 

потужності об'єктів споживачів та їх кількість» та 

«Розділ ІIІ. Фактичний обсяг використання 

потужності об'єктів споживачів» наведена згідно з 

даними інформаційної платформи ТОВ «Оператора 

ГТС України». 

Інформація у формі № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(місячна)» по «Розділ V. Стан розрахунків замовників 

за надані Оператором ГРМ послуги розподілу 

природного газу» наведена із програмного комплексу 

«Управління промисловим підприємством», яка 

здійснює у т.ч. облік оплат за наданими послугами. 

Різниця між зазначеними програмними продуктами 

у обліку малих постачальників послуг за категорією 

«ТКЕ» (модульних, дахових котелень тощо)  

133 контрагента. Доля зазначених контрагентів у 

загальному обліку розподілу газу за 2021 рік 

становить 1,2%. 

У програмному комплексі «Управління промисловим 

підприємством» вони обліковуються за категорією 

«Промислові підприємства та інші суб'єкти 

господарювання» 

(стор. 13 - 14 Акта). 

 

Співставлення даних розділу Х «Основні техніко-

економічні показники активів у розрізі форми 

власності» форми 8а-НКРЕКП за 2021 рік надана 

05.07.2022, а також 11.11.2022 не співпадають із 

даними наданими Товариством під час перевірки 

(стор. 14 - 15 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата, в зазначеному розділі  

форми 8а-НКРЕКП показані, як балансові мережі і їх 

вартісні показники так і майно інших власників  

інформацію по вартості яких не можливо 

підтвердити. 

 

АТ «КИЇВГАЗ» некоректно заповнило форму  

№ 20-НКРЕКП за І та ІІ квартали 2021 року, а саме: 

І квартал 2021 року 

- не відобразило заборгованість у сумі  
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17,00 тис. грн на початок періоду; 

- не відобразило заборгованість у сумі  

17,21 тис. грн на кінець періоду; 

ІІ квартал 2021 року 

- некоректно зазначило суму оплати за квартал та 

накопичувальним підсумком з початку року; 

- не відобразило заборгованість у сумі  

16,79 тис. грн на кінець періоду. 

АТ «КИЇВГАЗ» листом від 18.05.2021  

надало до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області виправлену форму №20-НКРЕКП, зокрема, за 

І квартал 2021 року та листом від 04.10.2022 – 

виправлену форму №20-НКРЕКП за ІІ квартал  

2021 року. 

(стор. 15 Акта). 

5 

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 та з 

дотриманням принципів здійснення закупівель 

відповідно до вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

У 2021 році фактична структура тарифу на послуги 

розподілу природного газу не відповідає складовим 

витрат, встановлених структурою тарифу на послуги 

розподілу природного газу, затвердженою постановою 

НКРЕКП від 30.12.2020 № 2773 «Про встановлення 

тарифу на послуги розподілу природного газу для  

АТ «КИЇВГАЗ». 

Тарифна виручка: 

передбачена тарифом  – 813 240,90 тис. грн, 

скоригована на факт – 814 316,18 тис. грн 

(відхилення – 1 075,28 тис.грн), 

фактична відповідно до форми 8г-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 814 316,18 тис. грн. (відхилення –               

1 075,28 тис. грн) 
 

(стор. 37 − 44 Акта). 

6 

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині виконання плану 

розвитку газорозподільної системи на наступні 10 

років, зокрема, І розділу Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2021 − 2030 роки 

газорозподільного підприємства АТ «КИЇВГАЗ», 

затвердженого постановою НКРЕКП  

від 30.12.2020 № 2796 (зі змінами) (далі – розділ I 

(2021 рік) Плану розвитку); 
 

Станом на 31.12.2021 при запланованому 

фінансуванні в сумі 329 947,7 тис. грн та фактично 

нарахованих джерелах фінансування в сумі  

330 129,64 тис. грн, фактичне фінансування заходів 

склало 43 653,0 тис. грн, фактичне виконання заходів, 

закрито документами первинного обліку на суму 

31 672,1 тис. грн. 

Станом на момент проведення перевірки при 

запланованому фінансуванні в сумі 329 947,7 тис. грн, 

фактичне фінансування заходів склало  

69 357,1 тис. грн, фактично закрито документами 

первинного обліку на суму 63 232,4 тис. грн 

(стор. 22, 30 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата,найбільшим споживачем 

послуг розподілу є КП «Київтеплоенерго». Станом на 

01.11.2021 заборгованість КП «Київтеплоенерго» 

перед Товариством за послуги розподілу становила  

312,94 млн. грн., а станом на 01.11.2022 −  

580,99 млн. грн. Несвоєчасні розрахунки споживача 

призвели до несвоєчасного виконання Плану розвитку.  

Крім того, у зв’язку з карантинними обмеженням 

та форс-мажорними обставинами (непереборної 

сили): військова агресія російської федерації проти 

України  значна кількість споживачів природного газу 

відсутня за фактичним місцем проживання, що в 

свою чергу унеможливлює встановлення їм лічильників 

газу. 
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7 

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов у 

частині оплати ліцензіатом щоквартально, 

протягом перших 30 днів кварталу, наступного за 

звітним, внески на регулювання, що визначаються 

НКРЕКП 

 

Відповідно до виписок Державної казначейської 

служби України по рахунку надходження коштів за 

ККДБ – 21084000 «Внески на регулювання, які 

сплачуються суб’єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг» сплата внеску на регулювання за 

І квартал 2021 року Товариством здійснена із 

порушенням терміну оплати на 10 днів 

(стор. 50 − 51 Акта). 

8 

підпункту 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 договором 

транспортування природного газу 

 

За даними бухгалтерського обліку Товариства 

станом на 31.01.2021 по Договору № 2104000081 

заборгованість Товариства перед ТОВ «Оператор ГТС 

України» складала 55 494,03 тис. грн за негативний 

небаланс обсягів природного газу, а заборгованість  

ТОВ «Оператор ГТС України» за позитивні небаланси 

природного газу відсутня. 

Відповідно до даних акту звіряння 

взаєморозрахунків (грошових зобов’язань) для 

врегулювання заборгованості, відповідно до Закону 

України № 1639-ІХ «Про заходи, спрямовані на 

подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу» заборгованість 

не сплачена станом на 30.09.2022 (за період  

з 01.01.2020 по 28.02.2022) АТ «КИЇВГАЗ» перед  

ТОВ «Оператор ГТС України» за добове балансування 

становить 55 436,59 тис. грн. 

Слід зазначити, що ТОВ «Оператор ГТС України» 

листом від 22.03.2022 (вх. АТ «КИЇВГАЗ» від 

15.04.2022) повідомило АТ «КИЇВГАЗ» про припинення 

зобов’язань зарахування зустрічних однорідних вимог 

шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог  

35,57 тис грн грошових зобов’язань ТОВ «Оператор 

ГТС України» перед АТ «КИЇВГАЗ» за Договором та 

на підставі акту врегулювання щодобових небалансів 

за газовий місяць лютий 2022 року від 28.02.2022 та  

35,57 тис. грн грошових зобов’язань АТ «КИЇВГАЗ» 

перед ТОВ «Оператор ГТС України» за Договором  

та на підставі акту врегулювання щодобових 

небалансів за газовий місяць жовтень  

2021 року від 31.10.2021 

(стор. 56 Акта). 

9 

підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата, дотримуватись мінімальних 

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

НКРЕКП, а саме:  

9.1 

пункту 2.1 глави 2 Мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 

21.09.2017 № 1156 (далі – Мінімальні стандарти 

та вимоги), у 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); 

пункту 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів 

та вимог у частині сплати Оператором ГРМ 

споживачу або замовнику (у разі недотримання 

Встановлено невідповідність даних, відображених 

Ліцензіатом та додатку 9 до Мінімальних стандартів та 

вимог за І-ІІІ квартали 2021 року та даним відповідно 

до первинних документів, якими підтверджено 

надання послуги/ виконання робіт, за 2021 рік, а саме: 

ТОВ "Дніпровська Рів'єра" - дата початку надання 

послуги, зазначена у відповідному звіті за 2021 рік 

(14.07.2021) не відповідає даті початку надання 

послуги відповідно до первинних документів, а саме 

заяви замовника (15.07.2021); 

Малецька С. Г. - дата початку надання послуги, 

зазначена у відповідному звіті за 2021 рік (06.01.2021) 

не відповідає даті початку надання послуги відповідно 

до первинних документів, а саме заяви замовника 

(05.01.2021); 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0201874-17/paran359#n359
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мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів під час приєднання 

до газових мереж) компенсації у розмірах, 

наведених у додатку 1 до цих Мінімальних 

стандартів та вимог; 

пункту 4.5 глави 4 Мінімальних стандартів 

та вимог у частині формування реєстру надання 

послуг Оператора ГРМ згідно з додатком 9 до 

Мінімальних стандартів та вимог 

 

Рустамова Г.П. - дата початку надання послуги, 

зазначена у відповідному звіті за 2021 рік (13.01.2021) 

не відповідає даті початку надання послуги відповідно 

до первинних документів, а саме заяви замовника 

(14.01.2021), яка в свою чергу датована пізніше ніж 

дата надання послуги (13.01.2021); 

Слюсаренко М.О. - дата початку надання послуги, 

зазначена у відповідному звіті за 2021 рік (02.03.2021) 

не відповідає даті початку надання послуги відповідно 

до первинних документів, а саме заяви замовника 

(03.03.2021); 

Пінчук Г. Г. − дата початку надання послуги, 

зазначена у відповідному звіті за 2021 рік (22.01.2021) 

не відповідає даті початку надання послуги відповідно 

до первинних документів, а саме заяви замовника 

(25.01.2021); 

Маркевич А. М. (Захарова О.О.) - дата початку 

надання послуги, зазначена у відповідному звіті за 

2021 рік (09.02.2021) не відповідає даті початку 

надання послуги відповідно до первинних документів, 

а саме заяви замовника (10.02.2021), яка в свою чергу 

датована пізніше ніж дата надання послуги 

(09.02.2021), яка в свою чергу не відповідає даті 

завершення надання послуги, зазначена у 

відповідному звіті за 2021 рік (10.02.2021); 

Базелінська Л. В. - дата початку надання послуги, 

зазначена у відповідному звіті за 2021 рік (26.01.2021) 

не відповідає даті початку надання послуги відповідно 

до первинних документів, а саме заяви замовника 

(27.01.2021); 

Лiтiнська С. А. - дата початку надання послуги, 

зазначена у відповідному звіті за 2021 рік (20.01.2021) 

не відповідає даті початку надання послуги відповідно 

до первинних документів, а саме заяви замовника 

(19.01.2021); 

Даньшин Є. С. - дата початку надання послуги, 

зазначена у відповідному звіті за 2021 рік (15.03.2021) 

не відповідає даті початку надання послуги відповідно 

до первинних документів, а саме заяви замовника 

(10.03.2021); 

Мохаммадідуст М. – дати початку та завершення 

надання послуги, зазначені у відповідному звіті за 

2021 рік (16.06.2021 та 22.06.2021 відповідно) не 

відповідають датам початку та завершення надання 

послуги відповідно до первинних документів 

(18.06.2021 та 01.07.2021 відповідно); 

ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" - дата завершення надання 

послуги, зазначена у відповідному звіті за 2021 рік 

(09.07.2021) не відповідає даті завершення надання 

послуги відповідно до первинних документів 

(15.07.2021). 

Крім того, по коду послуги S1.4 (надання послуги з 

приєднання) Товариство відображає датою початку 

послуги - дату здійснення оплати. 

Також, по заявнику ФО Перевертун М.В., яка 

звернулася до АТ «КИЇВГАЗ» із заявою від 26.01.2021 

(вх. від 29.01.2021) щодо припинення дії договору 

розподілу природного газу відсутнє підтвердження 

виконання послуги, а також невірно визначений код 
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послуги. 

По заявнику ТОВ «УКРСИББУД», яке звернулося 

до АТ «КИЇВГАЗ» із заявою від 29.07.2021  

(вх. від 30.07.2021) щодо припинення дії договору 

розподілу природного газу відсутнє підтвердження 

виконання послуги, а також невірно визначений код 

послуги. 

По заявнику ОСББ "Наш дім-48, яке звернулося до 

АТ «КИЇВГАЗ» із заявою від 01.09.2021  

(вх. від 07.09.2021) щодо припинення дії договору 

розподілу природного газу відсутнє підтвердження 

виконання послуги, а також невірно визначений код 

послуги. 

По заявнику Мохаммадідуст Марьям перевищення 

строку надання послуги склало 4 робочі дні (заява про 

тимчасове відключення зареєстрована 18.06.2021, 

граничний строк надання – 28.06.2021, послугу надано 

01.07.2021). Компенсація за недотримання 

Мінімальних стандартів та вимог споживачу не 

сплачена. 

(стор. 58 − 59 Акта) 

За Поясненнями Ліцензіата, на даний час 

Товариством вживаються заходи щодо усунення 

виявлених порушень та недопущення їх в майбутньому 

10 

підпункту 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 менш як 

протягом 10 робочих днів, крім запитів під час 

здійснення заходів державного нагляду 

(контролю)) 

У 2021 році до АТ «КИЇВГАЗ» надійшло 50 запитів 

від НКРЕКП щодо ліцензованого виду діяльності, на 

які Товариство надало відповіді в обсягах та у строки, 

встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом  

10 робочих днів, крім запитів під час здійснення 

заходів державного нагляду (контролю)), крім 1 запиту 

НКРЕКП, відповідь на який Товариством надано з 

порушенням строку на 10 робочих днів. 

(стор. 59− 60 Акта) 

Щодо заповнення звіту з виконання розділу І  

(2021 рік) Плану розвитку: 
- по заходу «заміна 111 відключаючих пристроїв 

(засувок) на відвідному газопроводі на житлових 

багатоповерхових будинках на кульовий кран Ду 80», 

у звіті щодо виконання І розділу Плану розвитку 

відображено встановлення 32 кульових кранів Ду 80 

на суму 302,0 тис. грн, що не відповідає первинним 

документам. 

На момент проведення перевірки загальна кількість 

встановлених кульових кранів відповідає звітним 

даним. 

- по заходу «СКЗ, що потребують заміни анодного 

заземлення», в звітній інформації станом на 01 січня 

2022 року Товариством відображено фактичне 

виконання в кількості 120 одиниць та суму 

фінансування 1 069,4 тис. грн (без ПДВ).  

За поясненнями Ліцензіата, в звіті щодо виконання 

І розділу Плану розвитку було некоректно 

відображено витрати на суму 144,06 тис. грн  

(без ПДВ) 

- по заходу «Заміна контрольно-вимірювальних 

пунктів (для СКЗ)» фактично Товариством у 2021 році 

профінансовано 53,7 тис. грн (без ПДВ) закупівлю 

коверів та матеріалів при плані фінансування  

215,5 тис. грн (без ПДВ). Комісія з проведення 
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перевірки зазначає, що в звітній інформації станом на 

01.01.2022 Товариством відображено фактичне 

фінансування 37,8 тис. грн (без ПДВ).  

За поясненнями Ліцензіата, в звіті щодо виконання 

І розділу Плану розвитку було некоректно 

відображено та віднесено до іншої статті платіж на 

суму 15,9 тис. грн. 

- по заходу «Обмінний фонд лічильників газу» в 

звітній інформації станом на 01.01.2022 відображено 

фінансування 1 534 од. лічильників на загальну суму 

фінансування 1 406,64 тис. грн.  

За поясненнями Ліцензіата, у звітній інформації 

було відображено фінансування 366 одиниць 

лічильників газу, а саме 314,95 тис. грн (без ПДВ), які 

віднесено до виконання Плану розвитку на 2020 рік 

(стор. 60 Акта) 
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підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині виконання рішень 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням та чинним законодавством 

 

У строк до 01.09.2021 не виконано вимоги абзацу 

третього підпункту 1 пункту 2, абзацу четвертого 

підпункту 1 пункту 2, абзацу п’ятого підпункту 1 

пункту 2 та абзацу сьомого підпункту 1 пункту 2 

постановляючої частини постанови НКРЕКП від 18 

червня 2021 року № 1013 «Про накладення штрафу на 

АТ «КИЇВГАЗ» за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання» (зі змінами, 

внесеними постановою НКРЕКП від 17 листопада 

2021 року № 2223) (далі – постанова 1013); 

У строк до 31.12.2021 не виконано вимоги абзацу 

другого підпункту 3 пункту 2, абзацу третього 

підпункту 3 пункту 2, абзацу четвертого підпункту 3 

пункту 2 та абзацу п’ятого підпункту 3 пункту 2 

постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1013. 

(стор. 60 − 67 Акта) 

За поясненнями Ліцензіата, щодо абзацу третього 

підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини 

Постанови НКРЕКП № 1013: робота щодо 

встановлення лічильників газу у споживачів 

продовжується, лічильники встановлюються, зокрема 

при зверненні споживачів та після надання 

споживачам доступу до квартир. 

За поясненнями Ліцензіата, щодо абзацу 

четвертого підпункту 3 пункту 2 та абзацу п’ятого 

підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини 

Постанови НКРЕКП № 1013: відставання в повірці 

загально будинкових ВОГ станом на 01.03.2022 було 

повністю ліквідовано. Станом на 18.11.2022, не 

повірених загально будинкових ВОГ у Товаристві не 

має. 

За поясненнями Ліцензіата, щодо абзацу п’ятого 

підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини 

Постанови НКРЕКП № 1013, Товариство в 2021 році 

здійснювало заходи з укладання з споживачами актів 

розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності, а саме 

неодноразово направлялися листи щодо необхідності 

укладання актів розмежування з 

балансоутримувачами багатоповерхових будинків, 

(КП «Керуючі компанії», ОСББ та ЖБК), але у 
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відповідь отримувало негативні формальні відповіді. 

 

АТ «КИЇВГАЗ» листом від 28.07.2021 (вх. НКРЕКП 

від 30.07.2021) надало до НКРЕКП Інформацію про 

підтвердження відсутності здійснення контролю за 

діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», резидентами держав, що 

здійснюють збройну агресію проти України у 

значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 

оборону України» (Додаток 5 до Ліцензійних умов) та 

Відомості про доступність будівель та приміщень для 

прийому та обслуговуванню споживачів для людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

(Додаток 6 до Ліцензійних умов) із порушенням 

терміну на 1 день, встановлені пунктом 2 постанови 

НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 «Про затвердження 

Змін до Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності на ринку природного газу» (далі – 

постанова № 716); 

(стор. 68 Акта 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 

22.12.2021 № 2833 «Про затвердження змін до Плану 

розвитку газорозподільної системи на 2021−2030 роки 

газорозподільного підприємства АТ «КИЇВГАЗ»  

(далі – постанова № 2833) Товариству заборонено 

використання коштів за заходом - «відновлення 

газопроводу високого тиску…» до дати надання до 

НКРЕКП копії відповідного експертного висновку, 

затвердженого в установленому порядку. 

Товариство листом від 06.10.2022 надало до 

НКРЕКП копії експертних оцінок щодо розгляду 

кошторисної частини проектної документації за 

робочим проектом «Відновлення газопроводу 

високого тиску …». 

АТ «КИЇВГАЗ» у 2021 році (та до 20.01.2022) 

здійснено фінансування зазначеного заходу до дати 

надання до НКРЕКП копій відповідних експертних 

висновків, затверджених в установленому порядку на 

суму 3 403,22 тис. грн без ПДВ (платіжні доручення 

від 29.10.2021 та від 06.01.2022) та після 20.01.2022 на 

суму 2 147,89 тис. грн без ПДВ (платіжні доручення 

від 29.08.2022 та від 02.09.2022) 

(стор. 69 Акта). 
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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 із 

споживачами 

Станом на 31.12.2021 Товариством не було укладено 

акти розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін зі 

споживачами (населення) у кількості 28 379 од. 

(стор. 95 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата, Товариством не було 

укладено акти розмежування балансової належності 

та експлуатаційної відповідальності у зв’язку з не 

наданням споживачами права власності на об’єкт 

нерухомого майна (не можливість 

визначити/встановити власника об’єкта нерухомого 

майна); відмова в спілкуванні/контакті, у зв’язку з 

побоюванням споживачів захворіти COVID-19; не 

бажання споживачів брати на себе відповідальність 

за проведення технічного обслуговування 
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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 

Станом на 01.01.2021 кількість приладів обліку із 

простроченим терміном державної повірки по  

АТ «КИЇВГАЗ»  становила 32 737 шт. Кількість приладів 

обліку, по яким Товариству необхідно було провести 

повірку побутових лічильників у 2021 році становила  

59 620 шт., фактично проведено повірку побутових 

лічильників  у кількості 15 979 шт. або 26,8% 

(стор. 97 Акта). 
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підпункту 1 пункту 2.7 Ліцензійних умов у 

частині зобов’язання ліцензіата при провадженні 

ліцензованої діяльності забезпечувати виконання 

вимог про відокремлення і незалежність 

оператора газорозподільної системи, 

встановлених статтею 39 Закону України «Про 

ринок природного газу» 

Товариством протягом 2021 року здійснювалося 

перерахування/отримання коштів ДП «Київгазенерджи», 
ДП «КИЇВГАЗЗБУТ», ТОВ «КИЇВАЗЗБУТ» 

(стор. 102 Акта). 

 

 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 06.12.2022 №793/16-22 відповідно до статей 17, 19 

та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

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

Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

1) постанову, якою  

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» 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 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного збалансування свого 

портфоліо балансування, 

пункту 4.4 Типового договору постачання у частині зобов’язання споживача щодо оплати 

рахунка, наданого постачальником відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення 

календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

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 I (2021 рік) Плану розвитку; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#n638
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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 до 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 рішень НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним законодавством, а саме: пункту 2 

постановляючої частини постанови № 716; абзаців третього – п’ятого та сьомого підпункту 1 пункту 2, 

підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови № 1013 та пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 2833; 

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. 

 

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, 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», у межах здійснення 

заходів державного регулювання, при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «КИЇВГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі 

відкритого слухання, проєкти рішень, якими врахувати: 

кошти невиконання Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку газорозподільної 

системи на 2021 − 2030 роки на загальну суму 201 150,1 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк  

до 31 грудня 2023 року до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджувальних документів); 

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»; 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на суму  

66 468,9 тис. грн (без ПДВ). 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» 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: 

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 4.4 Типового договору постачання у частині зобов’язання споживача щодо оплати 

рахунка, наданого постачальником відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення 

календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

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

поданих ліцензіатом до НКРЕКП); 

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 (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 до 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 відповідними рішеннями та чинним законодавством, а саме абзаців третього – 

п’ятого та сьомого підпункту 1 пункту 2 та підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови 

№ 1013; 

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 20 січня 2023 року:  

здійснити розрахунки із постачальником «останньої надії», зокрема погасити заборгованість 

перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи, за послуги балансування  

у 2021 році, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

сплатити компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів та постачання природного газу, а саме по заявнику Мохаммадідусту 

Марьяму за перевищення строку надання послуги про тимчасове відключення, 

надати до НКРЕКП: 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки  

від 14 листопада 2022 року № 317, зокрема щодо стану розрахунків Товариства з ТОВ «Київгазтрейд» 

та ТОВ «ГК «Нафтогаз України» за отриманий природний газ у 2021 році, з інформацією, наданою 

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

газорозподільної системи та стан розрахунків» за січень – грудень 2021 року. У разі необхідності 

надати уточнену форму звітності, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 14 листопада 2022 року 

№ 317, у частині доходу від перевищення фактичного обсягу використання потужності споживачами 

(діючий споживач/новий споживач) та загального середньозваженого фонду оплати праці в розрізі 

категорії працівників, з інформацією, наданою Товариством у формі звітності № 8г-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2021 рік. 

У разі необхідності надати уточнену форму звітності, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 14 листопада 2022 року 

№ 317, у частині невідповідності інформації наданої АТ «Київгаз» за І – IV квартали 2021 року у 

формі № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги 
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розподілу природного газу», з інформацією, зазначеною у формі № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) 

«Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2021 рік. У разі необхідності 

надати уточнену форму звітності, 

інформацію та підверджувальні документи щодо виконання абзаців третього − п’ятого та 

сьомого підпункту 1 пункту 2 та підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови № 1013, 

уточнюючий Звіт з виконання розділу I (2021 рік) Плану розвитку, 

інформацію (підтверджувальні документи) щодо провадження ліцензованої діяльності 

відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»; 

до 01 липня 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 підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу», 

повідомити НКРЕКП про стан врегулювання питання щодо розширення території провадження 

ліцензованої діяльності, 

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; 

до 31 грудня 2023 року довиконати заходи зі встановлення та заміни індивідуальних 

лічильників газу Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи  

на 2021 − 2030 роки на загальну суму 156 274,7 тис. грн (без ПДВ) та заходи, по яких було розпочато 

фінансування на момент проведення перевірки на загальну суму 13 996,7 тис. грн (без ПДВ), а також 

заходи, згідно з листом Товариства від 01 грудня 2022 року № 3843/05, на загальну суму 24 754 тис. 

грн (без ПДВ), та надати до НКРЕКП копії підтверджувальних документів щодо виконання зазначених 

заходів, виконання яких було не підтверджено відповідними документами, на момент проведення 

перевірки, на загальну суму 201 150,1 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#n638


ПРОЄКТ 

  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

 
____________________                                    Київ                                 № __________________ 

 

Про накладення штрафу на 

АТ  «КИЇВГАЗ» 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 13 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 14 листопада 2022 року № 317, 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  

від 25 жовтня 2022 року № 1346 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки АТ «КИЇВГАЗ» та посвідчення на проведення планової перевірки  

від 17 жовтня 2022 року № 351, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» (далі – АТ «КИЇВГАЗ») (код ЄДРПОУ 03346331) 

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 нормативно-правових актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме: 
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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 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, 

пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу 

постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП  

від 30 вересня 2015 року № 2501 (далі – Типовий договір постачання), у частині 

зобов’язання споживача щодо оплати рахунка, наданого постачальником 

відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, 

наступного за місяцем постачання природного газу; 

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 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 «КИЇВГАЗ», затвердженого постановою 
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НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2796 (зі змінами) (далі – розділ І (2021 рік) 

Плану розвитку); 

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині оплати 

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 до 

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 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним 

законодавством, а саме: пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 28 квітня 2021 року № 716 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності на ринку природного газу» (далі – 

постанова № 716); абзаців третього – п’ятого та сьомого підпункту 1 пункту 2, 

підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП  

від 18 червня 2021 року № 1013 «Про накладення штрафу на АТ «КИЇВГАЗ» за 

порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів 

державного регулювання» (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП  

від 17 листопада 2021 року № 2223) (далі – постанова № 1013) та пункту 2 

постановляючої частини постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2833 

«Про затвердження Змін до Плану розвитку газорозподільної системи  

на 2021−2030 роки газорозподільного підприємства АТ «КИЇВГАЗ» (далі – 

постанова № 2833); 

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; 
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підпункт 1 пункту 2.7 Ліцензійних умов у частині зобов’язання ліцензіата 

при провадженні ліцензованої діяльності забезпечувати виконання вимог про 

відокремлення і незалежність оператора газорозподільної системи, 

встановлених статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу». 

 
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 «КИЇВГАЗ» 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 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування, 

пункту 4.4 Типового договору постачання у частині зобов’язання 

споживача щодо оплати рахунка, наданого постачальником відповідно до 

пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за 

місяцем постачання природного газу; 

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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#n638
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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 I (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 до 

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 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним 

законодавством, а саме: пункту 2 постановляючої частини постанови № 716; 

абзаців третього – п’ятого та сьомого підпункту 1 пункту 2, підпункту 3  

пункту 2 постановляючої частини постанови № 1013 та пункту 2 

постановляючої частини постанови № 2833; 

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. 

 

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»). 
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2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, 

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», у межах здійснення 

заходів державного регулювання, при наступному перегляді тарифу на послуги 

розподілу природного газу для АТ «КИЇВГАЗ» підготувати та винести на 

засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкти 

рішень, якими врахувати: 

кошти невиконання Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2021 − 2030 роки на загальну суму  

201 150,1 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 31 грудня 2023 року до 

НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджувальних документів); 

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»; 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на 

суму 66 468,9 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 «КИЇВГАЗ» 

 

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 14 листопада  

2022 року № 317, 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 «КИЇВГАЗ» (далі – 

Товариство) (код ЄДРПОУ 03346331) 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: 

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 
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приватних будинках, у яких газ використовується для підігріву води та 

приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу 

постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП  

від 30 вересня 2015 року № 2501, у частині зобов’язання споживача щодо 

оплати рахунка, наданого постачальником відповідно до пункту 4.3 цього 

Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем 

постачання природного газу; 

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 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 Плану 

розвитку газорозподільної системи на 2021 − 2030 роки газорозподільного 

підприємства АТ «КИЇВГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП  

від 30 грудня 2020 року № 2796 (зі змінами) (далі – розділ 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 до 

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 відповідними рішеннями та чинним 

законодавством, а саме абзаців третього – п’ятого та сьомого підпункту 1 

пункту 2 та підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП 

від 18 червня 2021 року № 1013 «Про накладення штрафу на АТ «КИЇВГАЗ» 

за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів 



3 

 

державного регулювання» (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП  

від 17 листопада 2021 року № 2223) (далі – постанова № 1013); 

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 20 січня 2023 року:  

здійснити розрахунки із постачальником «останньої надії», зокрема 

погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ», 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи, за 

послуги балансування у 2021 році, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

сплатити компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог 

до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, а саме 

по заявнику Мохаммадідусту Марьяму за перевищення строку надання 

послуги про тимчасове відключення, 

надати до НКРЕКП: 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки  

від 14 листопада 2022 року № 317, зокрема щодо стану розрахунків 

Товариства з ТОВ «Київгазтрейд» та ТОВ «ГК «Нафтогаз України» за 

отриманий природний газ у 2021 році, з інформацією, наданою Товариством у 

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

потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» за січень – грудень 

2021 року. У разі необхідності надати уточнену форму звітності, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки  

від 14 листопада 2022 року № 317, у частині доходу від перевищення 

фактичного обсягу використання потужності споживачами (діючий 

споживач/новий споживач) та загального середньозваженого фонду оплати 

праці в розрізі категорії працівників, з інформацією, наданою Товариством у 

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

тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2021 рік. У разі 

необхідності надати уточнену форму звітності, 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки  

від 14 листопада 2022 року № 317, у частині невідповідності інформації, 
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наданої АТ «Київгаз» за І – IV квартали 2021 року у формі № 8б-НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу», з інформацією, зазначеною у формі № 8г-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за 2021 рік. У разі необхідності надати уточнену форму 

звітності, 

інформацію та підверджувальні документи щодо виконання  

абзаців третього − п’ятого та сьомого підпункту 1 пункту 2 та підпункту 3 

пункту 2 постановляючої частини постанови № 1013, 

уточнюючий Звіт з виконання розділу I (2021 рік) Плану розвитку, 

інформацію (підтверджувальні документи) щодо провадження 

ліцензованої діяльності відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про 

ринок природного газу»; 

до 01 липня 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 підпункту «а» 

пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу», 

повідомити НКРЕКП про стан врегулювання питання щодо розширення 

території провадження ліцензованої діяльності, 

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; 

до 31 грудня 2023 року довиконати заходи зі встановлення та заміни 

індивідуальних лічильників газу Інвестиційної програми за 2021 рік Плану 

розвитку газорозподільної системи на 2021 − 2030 роки на загальну суму 

156 274,7 тис. грн (без ПДВ) та заходи, по яких було розпочато фінансування 

на момент проведення перевірки на загальну суму 13 996,7 тис. грн (без ПДВ), 

а також заходи, згідно з листом Товариства від 01 грудня 2022 року  

№ 3843/05, на загальну суму 24 754 тис. грн (без ПДВ), та надати до НКРЕКП 

копії підтверджувальних документів щодо виконання зазначених заходів, 

виконання яких було не підтверджено відповідними документами, на момент 

проведення перевірки, на загальну суму 201 150,1 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#n638

