
Департамент ліцензійного контролю 

 «       »  грудня 2022 року 

 

           УТОЧНЕНО                 

                Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 
 

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

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

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

2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою 

НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116) та постанови від 01.11.2022 № 1387 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», посвідчення на проведення планової 

перевірки від 23.09.2022 № 326 Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області (далі – Сектор НКРЕКП) 

у термін з 24 жовтня 2022 року по 18 листопада 2022 року проведено планову перевірку щодо 

дотримання ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі – ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», 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. Пояснення до НКРЕКП Ліцензіатом не надані. 

За результатами планової перевірки ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» складено Акт від 18 листопада                       

2022 року № 326 (далі – Акт перевірки), яким зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

повідомлення НКРЕКП про всі зміни 

даних, які були зазначені в його 

документах, що додавалися до заяви 

про отримання ліцензії, у строк не 

пізніше ніж один місяць з дня 

настання таких змін, крім інформації 

щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів 

газорозподільної системи ліцензіата, 

кількості персоналу ліцензіата та його 

матеріально-технічної бази, яка 

надається протягом 30 днів після 

закінчення календарного року. 

Оновлену інформацію за 2021 рік щодо 

кількості точок приєднання  (споживачів), об’єктів 

газорозподільної системи ліцензіата (Відомості про 

місця та засоби провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу), наявної 

матеріально-технічної бази (Відомості про 

матеріально-технічне оснащення, необхідне для 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу) та кількості персоналу ліцензіата 

(Відомості про наявний персонал задіяний у розподілі 

природного газу) ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» надало 

до НКРЕКП листом від 16.02.2022 № ВИХ04-1/866                  

(вх. НКРЕКП від 17.02.2022 № 3289/1-22) з 

порушенням терміну на 18 днів. 

 (стор. 10-11 Акта перевірки) 

2 підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу та подання 

її до НКРЕКП  у встановленому 

порядку. 

У 2021 році Ліцензіат надав звітність щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу за формами, затвердженими 

НКРЕКП: 

до НКРЕКП (на паперових носіях) з порушенням 

встановлених термінів: 

форма № 8а–НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) на 

1 день, 

форма № 8б–НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна)  за І - IV квартали 2021 року від 2 до 69 

днів, 
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форма № 8в–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) 

за січень, лютий, квітень, червень, вересень, листопад 

2021 року від 1 до 18 днів, 

форма № 8г–НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) на 

65 днів. 
 

Щодо невідповідності інформації зазначеної у 

формах звітності 

1. Перевіркою встановлена невідповідність 

інформації, яка була зазначена у формі № 8б–

НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за 2021 рік у частині «Річна тарифна 

виручка». 

Ліцензіат 14.11.2022 направив до НКРЕКП в 

електронному вигляді на адресу: 

m8gas_t@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису та листом від 14.11.2022            

№ ВИХ05-1/3251 надав Комісії з проведення 

перевірки форми № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) «Звіт про застосування тарифів на 

послуги розподілу природного газу» зі змінами за І, ІІ, 

ІІІ, ІV квартали 2021 року та № 8г-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів 

на послуги розподілу природного газу» зі змінами за 

2021 рік. 

2. При перевірці встановлено, що 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не вірно зазначило 

інформацію в розділі Х «Основні техніко-економічні 

показники активів у розрізі форми власності» форми 

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

про забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної  системи» за 2021 рік, а саме, щодо 

протяжності, первісної вартості, залишкової вартості 

газових мереж та інших даних.  

17.11.2022 Ліцензіатом було направлено до 

НКРЕКП в електронному вигляді на адресу: 

m8gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису та листом від 17.11.2022         

№ ВИХ 08/3397 надано Комісії з проведення 

перевірки виправлені форми звітності № 8а-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної системи» за 2020 рік та 2021 рік.  

 (стор. 13 Акта перевірки) 

3 підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 

10 років. 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не виконано план 

розвитку газорозподільної системи на наступні 10 

років, зокрема: 

не виконано Розділ І (2021 рік) Плану розвитку 

газорозподільної системи ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 

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

затвердженого постановою НКРЕКП від 16.12.2020 

№ 2472. 

mailto:m8gas_t@nerc.gov.ua
mailto:m8gas@nerc.gov.ua
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Станом на 31.12.2021 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених 

джерелах у сумі 41 232,9 тис. грн (без ПДВ), 

профінансовані на загальну суму 17 209,4 тис. грн (без 

ПДВ) або на 41,7 %. 

Ліцензіатом закрито актами виконаних робіт 

профінансовані заходи на загальну суму 10 669,1 тис. 

грн (без ПДВ), що становить 62,0 % профінансованих. 
 

Станом на 24.10.2022 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених 

джерелах у сумі 41 232,9 тис. грн (без ПДВ), 

профінансовані на загальну суму 31 444,6 тис. грн (без 

ПДВ) або на 76,3 %. 

Ліцензіатом закрито актами виконаних робіт 

профінансовані заходи на загальну суму 26 846,6 тис. 

грн (без ПДВ), що становить 85,38 % профінансованих. 

 (стор. 20-27 Акта перевірки) 
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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  – 498 390,4 тис. грн, 

скоригована на факт – 519 021,837 тис. грн 

(відхилення – 20 631,43 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 518 982,71 тис. грн. (відхилення –               

20 592,31 тис. грн) 
 

 (стор. 28-35 Акта перевірки) 

5 підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині надання 

на письмову вимогу постачальника в 

десятиденний термін договору на 

виконання робіт, пов'язаних з 

припиненням/обмеженням 

газопостачання його споживачам, 

підключеним до газорозподільної 

системи ліцензіата 

Під час проведення перевірки встановлено, що 

Товариством у трьох випадках (ТОВ 

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 

договір № 187/21 (для споживачів, що не є 

побутовими), ТОВ "Газопостачальна компанія 

"Нафтогаз України" договір № 188/21 2021 (для 

побутових споживачів), ТОВ "Газенергоальянс" 

договір № 03/01-467-ДВР/2021) надавались проєкти  

договорів на виконання робіт, пов'язаних з 

припиненням/обмеженням газопостачання його 

споживачам з перевищенням десятиденного терміну 

(від 2 до 3 днів). 

 

(стор. 42-43 Акта перевірки) 

6 підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором 

газотранспортної системи за надані 

послуги у строки та на умовах, 

визначених договором 

транспортування природного газу. 

Станом на 31.12.2021 заборгованість 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 

отримані у 2021 році послуги по Договору 

транспортування природного газу від 23.12.2019 

№ 1910000161 становить 312 897,43 тис. грн, у т.ч.: 

за послуги балансування – 312 868,16 тис. грн;  

за послуги перевищення потужності – 
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29,27 тис. грн. 

Станом на 31.12.2021 наявна заборгованість 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ перед                                           

АТ «УКРТРАНСГАЗ» за отримані у минулих роках 

послуги транспортування відповідно до договорів: 

- від 17.12.2015 № 1512000724 у розмірі 

481 237,95 тис. грн; 

- від 19.09.2018 № 1807000391  у розмірі 

148 570,64 тис. грн. 

 (стор. 48 Акта перевірки) 
 

Довідково станом на 24.10.2022 наявна 

заборгованість ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ»: 

- перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по 

Договору від 23.12.2019 № 1910000161 (за послуги 

балансування) у розмірі 267 106,16 тис. грн; 

- перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» по Договорам  

від 17.12.2015 № 1512000724 у розмірі 

476 840,81 тис. грн; 

- від 19.09.2018 № 1807000391  у розмірі 

148 570,64 тис. грн. 

 (стор. 48-49 Акта перевірки) 
 

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

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

затверджених НКРЕКП, а саме: 

 

7.1 пункт 2.1 глави 2 Стандартів та 

вимог в частині забезпечення 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів при 

наданні послуг з розподілу природного 

газу споживачу, або замовнику (у 

випадках недотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів під час 

приєднання до газових мереж); 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено 

невідповідність даних, відображених 

Оператором ГРМ в додатку 9 до Стандартів та вимог 

за І та ІV квартали 2021 року, щодо  приладового 

обліку природного газу, у тому числі: за кодом 

послуги S7.1 (позачергова або експертна повірка 

ЗВТ, якщо ініціатором був оператор ГРМ) та за 

кодом послуги S7.2 (експертиза ЗВТ та\або пломби) 

– по 4 споживачам фактичний термін надання 

послуги перевищує термін, встановлений Кодексом 

ГРМ та Стандартами та вимогами. 

Перевищення терміну виконання послуги за 

кодом S7.1 по заявникам: 

 гр. Цимбал Г.Ф. - 20 робочих днів,  

гр. Микитенко Л.Б. - 12 робочих днів 

Компенсація за недотримання Стандартів та 

вимог замовникам не сплачена. 

Перевищення терміну виконання послуги за 

кодом S7.2 по заявникам: 

 гр. Кюрджієв І.М. - 2 робочі дні,  

гр. Висоцька І.К. - 1 робочий день Компенсація 

за недотримання Стандартів та вимог 

замовникам не сплачена. 

Комісією з перевірки встановлено, що 

відповідно до реєстру надання послуг, додаток 9 до 
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Стандартів та вимог за І - ІV квартали 2021 року, 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не дотримано строк 

надання послуги з позачергової або експертної 

повірки ЗВТ (код послуги S7.1) та експертизи ЗВТ 

та/або пломби (код послуги S7.2) для 35 

споживачів: Гончаренко В.С., Підченко Л.О., 

Кюрджієв І.М., Висоцька І.К., Липовий Л.С., Орлик 

М.В., Швець В.І., Білик Н.В., Коваленко Т.Л, Гирич 

В.І., Паніна Т.М., Курило Г.В., Вороний А.М., 

Моцна А.В., Герасименко Л.Т., Горпинченко В.М., 

Волков О.М., Горбунова С.А., Лисицький М.А., 

Бавинов С.М., Кохно О.П., Білієнко Г.І., Воловик 

С.В., Онойченко В.М., Марченко О.М., Ковальова 

Н.М., Бабков Д.Л., Гаршан Н.В., Бєлінський К.В., 

Шаповал В.Ф., Мульчинський М.О., Паливода Л.І., 

Микитенко Л.Б., Терентьєва Г.В., Чорна Л.В.  

Компенсація за недотримання Стандартів 

та вимог замовникам не сплачена. 

 

 (стор. 62-63 Акта перевірки) 

7.2 пункт 2.3 глави 2 Стандартів та 

вимог в частині сплати 

Оператором ГРМ споживачу або 

замовнику (у разі недотримання 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів під 

час приєднання до газових мереж) 

компенсацію у розмірах, наведених у 

додатку 1 до цих Стандартів та вимог 

 

Ліцензіатом не сплачено вищенаведеним 

споживачам або замовникам компенсацію у розмірах, 

наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог  

(стор. 62-63 Акта перевірки) 

 

Під час проведення перевірки Ліцензіатом повідомлено, що в примітках до 34-х послуг 

вищезазначених споживачів надана інформація про форс-мажорні обставини внаслідок карантину.  

За інформацією наданою ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» довідка Торгово-промислової палати щодо 

підтвердження настання форс-мажорних обставин внаслідок карантину у Товаристві відсутня. 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» повідомило комісію з перевірки, що листом від 21.10.2022   № ВИХ 

03-5/2821 звернулося до Кіровоградської регіонально Торгово-промислової палати стосовно надання 

роз’яснень у ситуації, що виникла та, у разі підтвердження даних обставин як форс-мажорних, 

наданні ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» відповідної довідки.  

7.3 пункт 4.5 глави 4 Стандартів та 

вимог в частині формування реєстру 

надання послуг Оператора ГРМ згідно 

з Додатком 9. 

 

Вибірковою перевіркою та співставленням 

даних Додатка 9 із первинними документами, якими 

підтверджено надання послуги встановлено, що 

Товариством у Додатку 9 до Стандартів та вимог 

внесено недостовірні дані, а саме невірно зазначено 

код послуги, некоректно зазначено дату початку чи 

завершення надання послуги у визначений 

законодавством термін по наведеним нижче 

споживачам (замовникам). 

 (стор. 57-62 Акта перевірки) 

 

послуга за кодом S3  

по заявникам Бузейніков М.Г. (по двом об’єктам), Лопата О.П., Карпухін С.О., Кріпак Д.В., 

Сотніков В.І., Штанченко В.В., Андрєєва Л.Н., Пацора В.Д., Кучер Н.С., Олександрійська районна 

державна лікарня ветеринарної медицини встановлено, що дати початку та закінчення послуги, що 
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відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за І квартал 2021 року не відповідають наданим ВАТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S1.6.1  

по замовнику Рубан Д.В. встановлено, що дата початку послуги, що відображена у додатку 9 

до Стандартів та вимог, за І квартал 2021 року не відповідає наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

документам; 

послуга за кодом S1.6.2  

по замовнику Касянчук Ю.П. встановлено, що дата початку послуги, що відображена у додатку 

9 до Стандартів та вимог, за І квартал 2021 року не відповідає наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

документам; 

послуга за кодом S4.1  

по заявникам Тузинкевич В.С., Грицак Н.Я., Бондарєв Б.С., Лябіхов О.В., Щирий О.А., 

Яндович С. О. встановлено, що дати початку та закінчення послуги, що відображені у додатку 9 до 

Стандартів та вимог, за І квартал 2021 року не відповідають наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

документам; 

послуга за кодом S7.1  

по заявникам Цимбал Г.Ф. та Микитенко Л.Б. встановлено, що дати початку та закінчення 

послуги, що відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за І та ІV квартали 2021 року не 

відповідають наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S7.2  

по замовнику Кулиш С.С. встановлено, що дати початку та закінчення послуги, що відображені 

у додатку 9 до Стандартів та вимог, за ІІ квартал 2021 року не відповідає наданим                                      

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S1.4  

по заявникам Браєско М.І. та Пушкар О.Г. встановлено, що дати початку та закінчення 

послуги, що відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за ІІ та ІІІ квартали 2021 року не 

відповідають наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S1.5.1   

по замовнику ППП Ацинус встановлено, що дата початку та закінчення послуги, що 

відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за ІV квартал 2021 року не відповідають наданим 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S5.1  

по замовникам Полтавець Л.К., Никитенко Л.М., Шульга Д.О. невірно зазначено код послуги, 

повинно бути зареєстровано за кодом S4.1  та  встановлено, що дати початку та закінчення послуги 

по замовникам Никитенко Л.М., Шульга Д.О., що відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за  

ІІІ квартал 2021 року не відповідають наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S5.2  

по замовникам Мартиненко С.В. та Сухомлин А.В. невірно зазначено код послуги, повинно 

бути зареєстровано за кодом S4.2 та встановлено, що дати початку послуги, що відображені у додатку 

9 до Стандартів та вимог, за  ІІ та ІІІ квартал 2021 року не відповідають наданим ВАТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S7.1  

по замовникам Бульба С.І., Олексіна О.В., Ковтун В.М., Крижаноський П.А., що відображені 

у додатку 9 до Стандартів та вимог, за ІІ, ІІІ, ІV квартали 2021 року встановлено, що відповідно до 

первинних документів, якими підтверджено надання послуги (лічильники було демонтовано на 

періодичну повірку та за її результатами визнано непридатними до експлуатації) вищезазначеним 

замовникам, не відноситься до послуг визначених Стандартами та вимогами; 

послуга за кодом S7.2 

 по замовникам Константинов Н.А, Бірук Л.Л., Кладницький М.О., що відображені у додатку 

9 до Стандартів та вимог, за  ІІ квартал 2021 року встановлено, що відповідно до первинних 

документів, якими підтверджено надання послуги (лічильники було демонтовано на періодичну 

повірку та за її результатами визнано непридатними до експлуатації) вищезазначеним замовникам, 

не відноситься до послуг визначених Стандартами та вимогами.  
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8 підпункт 30 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині надання 

НКРЕКП документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, 

необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень, в обсягах та у 

строки, встановлені НКРЕКП. 

В 2021 році на 2 запити ВАТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» надало документи або 

інформацію, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, з порушенням встановлених листами 

НКРЕКП строків, а саме: 

на запит  НКРЕКП від 01.12.2021 

№ 13954/16.2.3/7-21 перевищення терміну надання 

відповіді на 1 день; 

на запит НКРЕКП від 21.10.2021 

№ 12101/16.2.3/7-21 перевищення терміну надання 

відповіді на 1 день. 
 

 (стор. 64 Акта перевірки) 
 

9 підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині виконання 

Ліцензіатом рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним 

рішенням та чинним законодавством. 

Ліцензіат не виконав рішення НКРЕКП, у 

строки, встановлені постановою НКРЕКП від 

28.04.2021 № 734 «Про накладення штрафу на 

ВАТ «КІРОВОГРАЗГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу 

та здійснення заходів державного регулювання» (далі 

– Постанова № 734), а саме, не виконані вимоги 

підпункту 2 пункту 2 (до 01.12.2021), підпункту 3 

пункту 2 Постанови № 734. 

(стор. 66-67 Акта перевірки) 

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

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

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

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

 

10.1 пункт 4.4 Типового договору 

постачання природного газу 

постачальником «останньої надії», 

затвердженою постановою НКРЕКП 

від 30.09.2015 № 2501, у частині 

зобов’язання споживача оплати 

рахунку, наданого постачальником 

«останньої надії» відповідно до пункту 

4.3 цього Договору, до закінчення 

календарного місяця, наступного за 

місяцем постачання природного газу 

Станом на 31.12.2021 заборгованість             

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» перед ТОВ «ГК 

«Нафтогаз України»   за природний газ по договору 

від 01.11.2021 постачання природного газу 

постачальником «останньої надії» - 319 462,96 тис. 

грн. 

Станом на 24.10.2022 залишилась незмінною. 

(стор. 68-70 Акта перевірки) 

 

 

10.2 пункт 1 глави 1 розділу XIV 

Кодексу ГТС та положень 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; 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 410 229,26 тис. куб. м. 

 (стор. 71-72 Акта перевірки) 
 

 

10.3 пункт 3 розділу XIII 

Кодексу ГРМ щодо розміщення до 

На момент проведення перевірки Товариством не 

розміщено інформацію на власному вебсайті про час 
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01 листопада календарного року на 

власному вебсайті інформації про час 

та місце проведення робіт, 

запланованих у наступному 

календарному році, які можуть 

викликати зміни режимів роботи 

газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу 

природного газу; 

та місце проведення робіт, запланованих у 

наступному календарному році, які можуть 

викликати зміни режимів роботи газорозподільної 

системи, що призводять до обмеження розподілу 

природного газу.  

(стор. 75-76 Акта перевірки) 
 

10.4 підпункту «а» пункту 1 

частини першої статті 6 Закону 

України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного 

газу» у частині забезпечення 

встановлення лічильників газу для 

населення, що проживає у квартирах 

та приватних будинках, в яких 

природний газ використовується: 

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 забезпечено 

встановлення лічильників газу у 431 споживача, які 

використовують газ комплексно, в т.ч. для опалення 

та у 518 споживачів, які використовують газ для 

підігріву води та приготування їжі  

(стор. 76-77 Акта перевірки) 

 

 

10.5  абзацу четвертого пункту 2 

глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (у 

редакції, що діяла до 17.11.2021), 

зокрема, за відсутності зауважень до 

поданих документів або після їх 

усунення Оператор ГРМ протягом 

десяти робочих днів з дня реєстрації 

заяви про приєднання (або дати 

усунення зауваження) на підставі 

даних опитувального листа, поданих 

документів та параметрів місця 

забезпечення потужності і точки 

приєднання визначає тип приєднання 

замовника та у цей самий строк надає 

йому (у визначений в опитувальному 

листі спосіб) дозвіл на приєднання, 

проєкт договору на приєднання, 

проєкт технічних умов приєднання та 

відповідні рахунки щодо їх оплати. 

Під час проведення перевірки вибірковою 

перевіркою дотримання строків видачі технічних 

умов, дотримання строків погодження проєктно-

кошторисної документації, дотримання строків 

видачі проєкту договору на приєднання та Технічні 

умови, встановлено перевищення терміну надання 

Замовнику договору на приєднання та рахунку на 

оплату по 4 замовникам (термін перевищено від       

2 до 20 днів). 

 

 

 

(стор. 89-90 Акта перевірки) 

 

11 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 

оформлено акти розмежування балансової 

належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін із споживачами у кількості 32 595 од, в т.ч. з 

побутовими споживачами – 31 246 од., з не 

побутовими споживачами – 1 349 од.  

(стор. 101 Акта перевірки) 

 

12 підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

зобов’язання ліцензіата, відповідно до 

Станом на 01.01.2021 кількість приладів обліку із 

простроченим терміном державної повірки по 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» становила 33 923 шт. 

Кількість приладів обліку, по яким Товариству 
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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. 

необхідно було провести повірку побутових 

лічильників у 2021 році становила 56 267 шт., 

фактично проведено повірку побутових лічильників у 

кількості 15 609 шт. або 27,74 %. 

Станом на 31.12.2021 кількість лічильників із 

простроченим терміном періодичної повірки 

складала 44 882 одиниць. 

 

 (стор.103 Акта перевірки) 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 06.12.2022 № 799/16-22, 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 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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: 

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (у редакції, що діяла до 17.11.2021) 

у частині надання  Оператором ГРМ за відсутності зауважень до поданих документів або після їх 

усунення протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення 

зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця 

забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк 

надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвілу на приєднання, проєкт договору на 

приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати, 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення Оператором ГРМ до 01 листопада 

календарного року на власному вебсайті інформації про час та місце проведення робіт, запланованих у 

наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, 

що призводять до обмеження розподілу природного газу, 

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

балансування, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування, затвердженого постановою НКРЕКП від               

30 вересня 2015 року,  у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування, 

пункт 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», 

затвердженою постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, у частині зобов’язання споживача 

оплати рахунку, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, 

до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

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

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

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання на письмову вимогу 

постачальника в десятиденний термін договору на виконання робіт, пов'язаних з 

припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи 

ліцензіата; 

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

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

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

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

договорами транспортування природного газу; 

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

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

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

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

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

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

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

встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме підпунктів 2 та 3 пункту 2 

постанови НКРЕКП від 28 квітня 2021 року № 734 «Про накладення штрафу на 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання»; 

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

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

природного газу, у тому числі зі споживачами; 

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

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

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

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

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

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

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

та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 17 354,7 тис. грн (без ПДВ); 

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 з урахуванням отриманої 

додаткової тарифної виручки на сумі 21 253,83 тис. грн (без ПДВ) та економії витрат за елементами 

витрат структури тарифу (витрати на оплату праці, єдиний внесок на загальнообов`язкове державне 

соціальне страхування та повірка та ремонт лічильників) на загальну суму 59 988,21 тис. грн (без ПДВ). 

 

2. Розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 
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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, 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, 

пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», 

затвердженою постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, у частині зобов’язання споживача 

оплати рахунку, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, 

до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення до 01 листопада календарного року на 

власному вебсайті інформації про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному 

календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу; 

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

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

НКРЕКП у встановленому порядку; 

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

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

договорами транспортування природного газу; 

підпункту 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 пункту 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП ві 21 вересня 2017 року № 1156 (далі 

– Мінімальні стандарти), у частині оплати Оператором ГРМ споживачу 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 та пункту 4.5 глави 4 Мінімальних стандартів у частині формування реєстру надання послуг 

Операторра ГРМ згідно з Додатком 9;  

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 уточнену звітність за формами № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) 

«Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за I – IV квартали 2021 року та 

№ 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного 

газу» за 2021 рік,  

надати до НКРЕКП інформацію щодо виплати компенсації 38 споживачам за недотримання 

Стандартів та вимог, 

надати до НКРЕКП виправлений додаток 9 до Стандартів та вимог за    2021 рік, 

повідомити про розміщення інформації про час та місце проведення робіт, запланованих у 

наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, 

що призводять до обмеження розподілу природного газу, яка розміщується до 01 листопада 

календарного року на власному вебсайті, 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

здійснити розрахунки із постачальником «останньої надії» за надані послуги постачання 

природного газу, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 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; 

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», 

забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної 

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

 



УТОЧНЕНО  

ПРОЄКТ 

 

  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

 
____________________                                    Київ                                 № __________________ 

 

Про накладення штрафу на 

ВАТ  «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, від 18 листопада 

2022 року № 326, 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 23 вересня 2022 року № 326, установлено,                                

що ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі – ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ») (код 

ЄДРПОУ 03365222) 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, 
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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: комплексно, у тому числі 

для опалення – до 01 січня 2012 року; 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 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – 

Кодекс ГРМ) (у редакції, що діяла до 17 листопада 2021 року), у частині 

визначення типу приєднання замовника та у цей самий строк надання йому 

(у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проєкту 

договору на приєднання, проєкту технічних умов приєднання та відповідних 

рахунків щодо їх оплати, на підставі даних опитувального листа, поданих 

документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання, за 

відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення 

Оператором ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про 

приєднання (або дати усунення зауваження), 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення Оператором 

ГРМ до 01 листопада календарного року на власному вебсайті інформації про 

час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, 

які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу, 

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 

«останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення 

календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

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 
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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 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання на 

письмову вимогу постачальника в десятиденний термін договору на виконання 

робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, 

підключеним до газорозподільної системи ліцензіата; 

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 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2472 (зі змінами) (далі – 

розділ I (2021 рік) Плану розвитку); 

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 відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме підпунктів 2 та 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від         

28 квітня 2021 року № 734 «Про накладення штрафу на 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» (зі змінами) (далі – постанова 

№ 734); 

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 із 

споживачами; 
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підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

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

ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий 

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

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

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

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

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Накласти штраф на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (у редакції, що діяла до               

17 листопада 2021 року) у частині визначення типу приєднання замовника та у 

цей самий строк надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) 

дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, проєкту технічних 

умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, на підставі даних 

опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення 

потужності і точки приєднання, за відсутності зауважень до поданих 

документів або після їх усунення Оператором ГРМ протягом десяти робочих 

днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження), 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення Оператором 

ГРМ до 01 листопада календарного року на власному вебсайті інформації про 

час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, 

які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування в частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування, 

пункту 4.4 Типового договору постачання в частині зобов’язання 

споживача щодо оплати рахунка, наданого постачальником «останньої надії» 
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відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, 

наступного за місяцем постачання природного газу; 

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 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання на 

письмову вимогу постачальника в десятиденний термін договору на виконання 

робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, 

підключеним до газорозподільної системи ліцензіата; 

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 

ліцензіатом НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні 

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

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

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

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме підпунктів 2 та 3 пункту 2 постанови № 734; 

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 із 

споживачами; 
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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. 

 
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, 

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 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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                 

17 354,7 тис. грн (без ПДВ); 

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 з 

урахуванням отриманої додаткової тарифної виручки на суму 21 253,83 тис. грн 

(без ПДВ) та економії витрат за елементами витрат структури тарифу (витрати 

на оплату праці, єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування і повірка та ремонт лічильників) на загальну суму                   

59 988,21 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) 



                                                                                                                                                       

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про усунення порушень  

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

 

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 18 листопада  

2022 року № 326, 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 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03365222) 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 
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встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та 

приватних будинках, у яких природний газ використовується: комплексно, у 

тому числі для опалення – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та 

приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 3 розділу XIII Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 

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

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

місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які 

можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу; 

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 «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 

цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем 

постачання природного газу; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку; 

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договорами 

транспортування природного газу; 

підпункту 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 пункту 2.3 глави 2 

Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 

2017 року № 1156 (далі – Стандарти та вимоги), у частині оплати 

Оператором ГРМ споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання 

до газових мереж) компенсації у розмірах, наведених у додатку 1 до цих 

Стандартів та вимог, та пункту 4.5 глави 4 Стандартів та вимог у частині 

формування реєстру надання послуг Оператором ГРМ згідно з додатком 9;  

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

для чого у строк: 

до 31 грудня 2022 року: 

надати до НКРЕКП уточнену звітність за формами № 8б-НКРЕКП-газ-

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

природного газу» за I – IV квартали 2021 року та № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» 

за 2021 рік,  

надати до НКРЕКП інформацію щодо виплати компенсації                                

38 споживачам за недотримання Стандартів та вимог, 

надати до НКРЕКП виправлений додаток 9 до Стандартів та вимог за    

2021 рік, 

повідомити про розміщення інформації про час та місце проведення робіт, 

запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни 

режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження 

розподілу природного газу, яка розміщується до 01 листопада календарного 

року на власному вебсайті, 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

здійснити розрахунки із постачальником «останньої надії» за надані 

послуги постачання природного газу, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 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; 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», 

забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі із 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 



Департамент ліцензійного контролю 

 «       »  грудня 2022 року 

 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 
 

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

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

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

2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою 

НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116) та постанови від 01.11.2022 № 1387 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», посвідчення на проведення планової 

перевірки від 23.09.2022 № 326 Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області (далі – Сектор НКРЕКП) 

у термін з 24 жовтня 2022 року по 18 листопада 2022 року проведено планову перевірку щодо 

дотримання ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі – ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», 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. Пояснення до НКРЕКП Ліцензіатом не надані. 

За результатами планової перевірки ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» складено Акт від 18 листопада                       

2022 року № 326 (далі – Акт перевірки), яким зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

повідомлення НКРЕКП про всі зміни 

даних, які були зазначені в його 

документах, що додавалися до заяви 

про отримання ліцензії, у строк не 

пізніше ніж один місяць з дня 

настання таких змін, крім інформації 

щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів 

газорозподільної системи ліцензіата, 

кількості персоналу ліцензіата та його 

матеріально-технічної бази, яка 

надається протягом 30 днів після 

закінчення календарного року. 

Оновлену інформацію за 2021 рік щодо 

кількості точок приєднання  (споживачів), об’єктів 

газорозподільної системи ліцензіата (Відомості про 

місця та засоби провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу), наявної 

матеріально-технічної бази (Відомості про 

матеріально-технічне оснащення, необхідне для 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу) та кількості персоналу ліцензіата 

(Відомості про наявний персонал задіяний у розподілі 

природного газу) ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» надало 

до НКРЕКП листом від 16.02.2022 № ВИХ04-1/866                  

(вх. НКРЕКП від 17.02.2022 № 3289/1-22) з 

порушенням терміну на 18 днів. 

 (стор. 10-11 Акта перевірки) 

 

2 підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу та подання 

її до НКРЕКП  у встановленому 

порядку. 

У 2021 році Ліцензіат надав звітність щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу за формами, затвердженими 

НКРЕКП: 

до НКРЕКП (на паперових носіях) з порушенням 

встановлених термінів: 

форма № 8а–НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) на 

1 день, 

форма № 8б–НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна)  за І - IV квартали 2021 року від 2 до 69 

днів, 

форма № 8в–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) 
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за січень, лютий, квітень, червень, вересень, листопад 

2021 року від 1 до 18 днів, 

форма № 8г–НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) на 

65 днів. 
 

Щодо невідповідності інформації зазначеної у 

формах звітності 

1. Перевіркою встановлена невідповідність 

інформації, яка була зазначена у формі № 8б–

НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за 2021 рік у частині «Річна тарифна 

виручка». 

Ліцензіат 14.11.2022 направив до НКРЕКП в 

електронному вигляді на адресу: 

m8gas_t@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису та листом від 14.11.2022            

№ ВИХ05-1/3251 надав Комісії з проведення 

перевірки форми № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) «Звіт про застосування тарифів на 

послуги розподілу природного газу» зі змінами за І, ІІ, 

ІІІ, ІV квартали 2021 року та № 8г-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів 

на послуги розподілу природного газу» зі змінами за 

2021 рік. 

2. При перевірці встановлено, що 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не вірно зазначило 

інформацію в розділі Х «Основні техніко-економічні 

показники активів у розрізі форми власності» форми 

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

про забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної  системи» за 2021 рік, а саме, щодо 

протяжності, первісної вартості, залишкової вартості 

газових мереж та інших даних.  

17.11.2022 Ліцензіатом було направлено до 

НКРЕКП в електронному вигляді на адресу: 

m8gas@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису та листом від 17.11.2022         

№ ВИХ 08/3397 надано Комісії з проведення 

перевірки виправлені форми звітності № 8а-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної системи» за 2020 рік та 2021 рік.  

 (стор. 13 Акта перевірки) 

3 підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 

10 років. 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не виконано план 

розвитку газорозподільної системи на наступні 10 

років, зокрема: 

не виконано Розділ І (2021 рік) Плану розвитку 

газорозподільної системи ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 

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

затвердженого постановою НКРЕКП від 16.12.2020 

№ 2472. 

Станом на 31.12.2021 заходи розділу І (2021 рік) 

mailto:m8gas_t@nerc.gov.ua
mailto:m8gas@nerc.gov.ua
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Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених 

джерелах у сумі 41 232,9 тис. грн (без ПДВ), 

профінансовані на загальну суму 17 209,4 тис. грн (без 

ПДВ) або на 41,7 %. 

Ліцензіатом закрито актами виконаних робіт 

профінансовані заходи на загальну суму 10 669,1 тис. 

грн (без ПДВ), що становить 62,0 % профінансованих. 
 

Станом на 24.10.2022 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених 

джерелах у сумі 41 232,9 тис. грн (без ПДВ), 

профінансовані на загальну суму 31 444,6 тис. грн (без 

ПДВ) або на 76,3 %. 

Ліцензіатом закрито актами виконаних робіт 

профінансовані заходи на загальну суму 26 846,6 тис. 

грн (без ПДВ), що становить 85,38 % профінансованих. 

 (стор. 20-27 Акта перевірки) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

використання коштів, отриманих за 

рахунок надання послуг розподілу 

природного газу, передбачені 

структурою тарифу (річної планованої 

тарифної виручки) у визначеному 

розмірі та за цільовим призначенням. 

Виявлено відхилення фактичних витрат за 

статтями тарифу від затвердженої структури тарифу 

на послуги розподілу природного газу. Тарифна 

виручка: 

передбачена тарифом  – 498 390,4 тис. грн, 

скоригована на факт – 519 021,837 тис. грн 

(відхилення – 20 631,43 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 518 982,71 тис. грн. (відхилення –               

20 592,31 тис. грн) 
 

 (стор. 28-35 Акта перевірки) 

5 підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині надання 

на письмову вимогу постачальника в 

десятиденний термін договору на 

виконання робіт, пов'язаних з 

припиненням/обмеженням 

газопостачання його споживачам, 

підключеним до газорозподільної 

системи ліцензіата 

Під час проведення перевірки встановлено, що 

Товариством у трьох випадках (ТОВ 

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 

договір № 187/21 (для споживачів, що не є 

побутовими), ТОВ "Газопостачальна компанія 

"Нафтогаз України" договір № 188/21 2021 (для 

побутових споживачів), ТОВ "Газенергоальянс" 

договір № 03/01-467-ДВР/2021) надавались проєкти  

договорів на виконання робіт, пов'язаних з 

припиненням/обмеженням газопостачання його 

споживачам з перевищенням десятиденного терміну 

(від 2 до 3 днів). 

 

(стор. 42-43 Акта перевірки) 

6 підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором 

газотранспортної системи за надані 

послуги у строки та на умовах, 

визначених договором 

транспортування природного газу. 

Станом на 31.12.2021 заборгованість 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 

отримані у 2021 році послуги по Договору 

транспортування природного газу від 23.12.2019 

№ 1910000161 становить 312 897,43 тис. грн, у т.ч.: 

за послуги балансування – 312 868,16 тис. грн;  

за послуги перевищення потужності – 

29,27 тис. грн. 
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Станом на 31.12.2021 наявна заборгованість 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ перед                                           

АТ «УКРТРАНСГАЗ» за отримані у минулих роках 

послуги транспортування відповідно до договорів: 

- від 17.12.2015 № 1512000724 у розмірі 

481 237,95 тис. грн; 

- від 19.09.2018 № 1807000391  у розмірі 

148 570,64 тис. грн. 

 (стор. 48 Акта перевірки) 
 

Довідково станом на 24.10.2022 наявна 

заборгованість ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ»: 

- перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по 

Договору від 23.12.2019 № 1910000161 (за послуги 

балансування) у розмірі 267 106,16 тис. грн; 

- перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» по Договорам  

від 17.12.2015 № 1512000724 у розмірі 

476 840,81 тис. грн; 

- від 19.09.2018 № 1807000391  у розмірі 

148 570,64 тис. грн. 

 (стор. 48-49 Акта перевірки) 
 

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

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

затверджених НКРЕКП, а саме: 

 

7.1 пункт 2.1 глави 2 Стандартів та 

вимог в частині забезпечення 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів при 

наданні послуг з розподілу природного 

газу споживачу, або замовнику (у 

випадках недотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів під час 

приєднання до газових мереж); 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено 

невідповідність даних, відображених 

Оператором ГРМ в додатку 9 до Стандартів та вимог 

за І та ІV квартали 2021 року, щодо  приладового 

обліку природного газу, у тому числі: за кодом 

послуги S7.1 (позачергова або експертна повірка 

ЗВТ, якщо ініціатором був оператор ГРМ) та за 

кодом послуги S7.2 (експертиза ЗВТ та\або пломби) 

– по 4 споживачам фактичний термін надання 

послуги перевищує термін, встановлений Кодексом 

ГРМ та Стандартами та вимогами. 

Перевищення терміну виконання послуги за 

кодом S7.1 по заявникам: 

 гр. Цимбал Г.Ф. - 20 робочих днів,  

гр. Микитенко Л.Б. - 12 робочих днів 

Компенсація за недотримання Стандартів та 

вимог замовникам не сплачена. 

Перевищення терміну виконання послуги за 

кодом S7.2 по заявникам: 

 гр. Кюрджієв І.М. - 2 робочі дні,  

гр. Висоцька І.К. - 1 робочий день Компенсація 

за недотримання Стандартів та вимог 

замовникам не сплачена. 

Комісією з перевірки встановлено, що 

відповідно до реєстру надання послуг, додаток 9 до 

Стандартів та вимог за І - ІV квартали 2021 року, 
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ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не дотримано строк 

надання послуги з позачергової або експертної 

повірки ЗВТ (код послуги S7.1) та експертизи ЗВТ 

та/або пломби (код послуги S7.2) для 35 

споживачів: Гончаренко В.С., Підченко Л.О., 

Кюрджієв І.М., Висоцька І.К., Липовий Л.С., Орлик 

М.В., Швець В.І., Білик Н.В., Коваленко Т.Л, Гирич 

В.І., Паніна Т.М., Курило Г.В., Вороний А.М., 

Моцна А.В., Герасименко Л.Т., Горпинченко В.М., 

Волков О.М., Горбунова С.А., Лисицький М.А., 

Бавинов С.М., Кохно О.П., Білієнко Г.І., Воловик 

С.В., Онойченко В.М., Марченко О.М., Ковальова 

Н.М., Бабков Д.Л., Гаршан Н.В., Бєлінський К.В., 

Шаповал В.Ф., Мульчинський М.О., Паливода Л.І., 

Микитенко Л.Б., Терентьєва Г.В., Чорна Л.В.  

Компенсація за недотримання Стандартів 

та вимог замовникам не сплачена. 

 

 (стор. 62-63 Акта перевірки) 

7.2 пункт 2.3 глави 2 Стандартів та 

вимог в частині сплати 

Оператором ГРМ споживачу або 

замовнику (у разі недотримання 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів під 

час приєднання до газових мереж) 

компенсацію у розмірах, наведених у 

додатку 1 до цих Стандартів та вимог 

 

Ліцензіатом не сплачено вищенаведеним 

споживачам або замовникам компенсацію у розмірах, 

наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог  

(стор. 62-63 Акта перевірки) 

 

Під час проведення перевірки Ліцензіатом повідомлено, що в примітках до 34-х послуг 

вищезазначених споживачів надана інформація про форс-мажорні обставини внаслідок карантину.  

За інформацією наданою ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» довідка Торгово-промислової палати щодо 

підтвердження настання форс-мажорних обставин внаслідок карантину у Товаристві відсутня. 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» повідомило комісію з перевірки, що листом від 21.10.2022   № ВИХ 

03-5/2821 звернулося до Кіровоградської регіонально Торгово-промислової палати стосовно надання 

роз’яснень у ситуації, що виникла та, у разі підтвердження даних обставин як форс-мажорних, 

наданні ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» відповідної довідки.  

7.3 пункт 4.5 глави 4 Стандартів та 

вимог в частині формування реєстру 

надання послуг Оператора ГРМ згідно 

з Додатком 9. 

 

Вибірковою перевіркою та співставленням 

даних Додатка 9 із первинними документами, якими 

підтверджено надання послуги встановлено, що 

Товариством у Додатку 9 до Стандартів та вимог 

внесено недостовірні дані, а саме невірно зазначено 

код послуги, некоректно зазначено дату початку чи 

завершення надання послуги у визначений 

законодавством термін по наведеним нижче 

споживачам (замовникам). 

 (стор. 57-62 Акта перевірки) 

 

послуга за кодом S3  

по заявникам Бузейніков М.Г. (по двом об’єктам), Лопата О.П., Карпухін С.О., Кріпак Д.В., 

Сотніков В.І., Штанченко В.В., Андрєєва Л.Н., Пацора В.Д., Кучер Н.С., Олександрійська районна 

державна лікарня ветеринарної медицини встановлено, що дати початку та закінчення послуги, що 

відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за І квартал 2021 року не відповідають наданим ВАТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 
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послуга за кодом S1.6.1  

по замовнику Рубан Д.В. встановлено, що дата початку послуги, що відображена у додатку 9 

до Стандартів та вимог, за І квартал 2021 року не відповідає наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

документам; 

послуга за кодом S1.6.2  

по замовнику Касянчук Ю.П. встановлено, що дата початку послуги, що відображена у додатку 

9 до Стандартів та вимог, за І квартал 2021 року не відповідає наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

документам; 

послуга за кодом S4.1  

по заявникам Тузинкевич В.С., Грицак Н.Я., Бондарєв Б.С., Лябіхов О.В., Щирий О.А., 

Яндович С. О. встановлено, що дати початку та закінчення послуги, що відображені у додатку 9 до 

Стандартів та вимог, за І квартал 2021 року не відповідають наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

документам; 

послуга за кодом S7.1  

по заявникам Цимбал Г.Ф. та Микитенко Л.Б. встановлено, що дати початку та закінчення 

послуги, що відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за І та ІV квартали 2021 року не 

відповідають наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S7.2  

по замовнику Кулиш С.С. встановлено, що дати початку та закінчення послуги, що відображені 

у додатку 9 до Стандартів та вимог, за ІІ квартал 2021 року не відповідає наданим                                      

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S1.4  

по заявникам Браєско М.І. та Пушкар О.Г. встановлено, що дати початку та закінчення 

послуги, що відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за ІІ та ІІІ квартали 2021 року не 

відповідають наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S1.5.1   

по замовнику ППП Ацинус встановлено, що дата початку та закінчення послуги, що 

відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за ІV квартал 2021 року не відповідають наданим 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S5.1  

по замовникам Полтавець Л.К., Никитенко Л.М., Шульга Д.О. невірно зазначено код послуги, 

повинно бути зареєстровано за кодом S4.1  та  встановлено, що дати початку та закінчення послуги 

по замовникам Никитенко Л.М., Шульга Д.О., що відображені у додатку 9 до Стандартів та вимог, за  

ІІІ квартал 2021 року не відповідають наданим ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S5.2  

по замовникам Мартиненко С.В. та Сухомлин А.В. невірно зазначено код послуги, повинно 

бути зареєстровано за кодом S4.2 та встановлено, що дати початку послуги, що відображені у додатку 

9 до Стандартів та вимог, за  ІІ та ІІІ квартал 2021 року не відповідають наданим ВАТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» документам; 

послуга за кодом S7.1  

по замовникам Бульба С.І., Олексіна О.В., Ковтун В.М., Крижаноський П.А., що відображені 

у додатку 9 до Стандартів та вимог, за ІІ, ІІІ, ІV квартали 2021 року встановлено, що відповідно до 

первинних документів, якими підтверджено надання послуги (лічильники було демонтовано на 

періодичну повірку та за її результатами визнано непридатними до експлуатації) вищезазначеним 

замовникам, не відноситься до послуг визначених Стандартами та вимогами; 

послуга за кодом S7.2 

 по замовникам Константинов Н.А, Бірук Л.Л., Кладницький М.О., що відображені у додатку 

9 до Стандартів та вимог, за  ІІ квартал 2021 року встановлено, що відповідно до первинних 

документів, якими підтверджено надання послуги (лічильники було демонтовано на періодичну 

повірку та за її результатами визнано непридатними до експлуатації) вищезазначеним замовникам, 

не відноситься до послуг визначених Стандартами та вимогами.  

8 підпункт 30 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині надання 

В 2021 році на 2 запити ВАТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» надало документи або 
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НКРЕКП документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, 

необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень, в обсягах та у 

строки, встановлені НКРЕКП. 

інформацію, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, з порушенням встановлених листами 

НКРЕКП строків, а саме: 

на запит  НКРЕКП від 01.12.2021 

№ 13954/16.2.3/7-21 перевищення терміну надання 

відповіді на 1 день; 

на запит НКРЕКП від 21.10.2021 

№ 12101/16.2.3/7-21 перевищення терміну надання 

відповіді на 1 день. 
 

 (стор. 64 Акта перевірки) 
 

9 підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині виконання 

Ліцензіатом рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним 

рішенням та чинним законодавством. 

Ліцензіат не виконав рішення НКРЕКП, у 

строки, встановлені постановою НКРЕКП від 

28.04.2021 № 734 «Про накладення штрафу на 

ВАТ «КІРОВОГРАЗГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу 

та здійснення заходів державного регулювання» (далі 

– Постанова № 734), а саме, не виконані вимоги 

підпункту 2 пункту 2 (до 01.12.2021), підпункту 3 

пункту 2 Постанови № 734. 

(стор. 66-67 Акта перевірки) 

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

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

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

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

 

10.1 пункт 4.4 Типового договору 

постачання природного газу 

постачальником «останньої надії», 

затвердженою постановою НКРЕКП 

від 30.09.2015 № 2501, у частині 

зобов’язання споживача оплати 

рахунку, наданого постачальником 

«останньої надії» відповідно до пункту 

4.3 цього Договору, до закінчення 

календарного місяця, наступного за 

місяцем постачання природного газу 

Станом на 31.12.2021 заборгованість             

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» перед ТОВ «ГК 

«Нафтогаз України»   за природний газ по договору 

від 01.11.2021 постачання природного газу 

постачальником «останньої надії» - 319 462,96 тис. 

грн. 

Станом на 24.10.2022 залишилась незмінною. 

(стор. 68-70 Акта перевірки) 

 

 

10.2 пункт 1 глави 1 розділу XIV 

Кодексу ГТС та положень 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; 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 410 229,26 тис. куб. м. 

 (стор. 71-72 Акта перевірки) 
 

 

10.3 пункт 3 розділу XIII 

Кодексу ГРМ щодо розміщення до 

01 листопада календарного року на 

власному вебсайті інформації про час 

На момент проведення перевірки Товариством не 

розміщено інформацію на власному вебсайті про час 

та місце проведення робіт, запланованих у 

наступному календарному році, які можуть 
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та місце проведення робіт, 

запланованих у наступному 

календарному році, які можуть 

викликати зміни режимів роботи 

газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу 

природного газу; 

викликати зміни режимів роботи газорозподільної 

системи, що призводять до обмеження розподілу 

природного газу.  

(стор. 75-76 Акта перевірки) 
 

10.4 підпункту «а» пункту 1 

частини першої статті 6 Закону 

України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного 

газу» у частині забезпечення 

встановлення лічильників газу для 

населення, що проживає у квартирах 

та приватних будинках, в яких 

природний газ використовується: 

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 забезпечено 

встановлення лічильників газу у 431 споживача, які 

використовують газ комплексно, в т.ч. для опалення 

та у 518 споживачів, які використовують газ для 

підігріву води та приготування їжі  

(стор. 76-77 Акта перевірки) 

 

 

10.5  абзацу четвертого пункту 2 

глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (у 

редакції, що діяла до 17.11.2021), 

зокрема, за відсутності зауважень до 

поданих документів або після їх 

усунення Оператор ГРМ протягом 

десяти робочих днів з дня реєстрації 

заяви про приєднання (або дати 

усунення зауваження) на підставі 

даних опитувального листа, поданих 

документів та параметрів місця 

забезпечення потужності і точки 

приєднання визначає тип приєднання 

замовника та у цей самий строк надає 

йому (у визначений в опитувальному 

листі спосіб) дозвіл на приєднання, 

проєкт договору на приєднання, 

проєкт технічних умов приєднання та 

відповідні рахунки щодо їх оплати. 

Під час проведення перевірки вибірковою 

перевіркою дотримання строків видачі технічних 

умов, дотримання строків погодження проєктно-

кошторисної документації, дотримання строків 

видачі проєкту договору на приєднання та Технічні 

умови, встановлено перевищення терміну надання 

Замовнику договору на приєднання та рахунку на 

оплату по 4 замовникам (термін перевищено від       

2 до 20 днів). 

 

 

 

(стор. 89-90 Акта перевірки) 

 

11 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 

оформлено акти розмежування балансової 

належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін із споживачами у кількості 32 595 од, в т.ч. з 

побутовими споживачами – 31 246 од., з не 

побутовими споживачами – 1 349 од.  

(стор. 101 Акта перевірки) 

 

12 підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

зобов’язання ліцензіата, відповідно до 

вимог Кодексу ГРМ забезпечити 

періодичну повірку (у тому числі 

Станом на 01.01.2021 кількість приладів обліку із 

простроченим терміном державної повірки по 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» становила 33 923 шт. 

Кількість приладів обліку, по яким Товариству 

необхідно було провести повірку побутових 

лічильників у 2021 році становила 56 267 шт., 
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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. 

фактично проведено повірку побутових лічильників у 

кількості 15 609 шт. або 27,74 %. 

Станом на 31.12.2021 кількість лічильників із 

простроченим терміном періодичної повірки 

складала 44 882 одиниць. 

 

 (стор.103 Акта перевірки) 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 06.12.2022 № 799/16-22, 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 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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: 

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (у редакції, що діяла до 17.11.2021) 

у частині надання  Оператором ГРМ за відсутності зауважень до поданих документів або після їх 

усунення протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення 

зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця 

забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк 

надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвілу на приєднання, проєкт договору на 

приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати, 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення Оператором ГРМ до 01 листопада 

календарного року на власному вебсайті інформації про час та місце проведення робіт, запланованих у 

наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, 

що призводять до обмеження розподілу природного газу, 

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

балансування, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування, затвердженого постановою НКРЕКП від               

30 вересня 2015 року,  у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування, 

пункт 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», 

затвердженою постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, у частині зобов’язання споживача 

оплати рахунку, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, 

до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

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; 
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підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання на письмову вимогу 

постачальника в десятиденний термін договору на виконання робіт, пов'язаних з 

припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи 

ліцензіата; 

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

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

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

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

договорами транспортування природного газу; 

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

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

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

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

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

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

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

встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме підпунктів 2 та 3 пункту 2 

постанови НКРЕКП від 28 квітня 2021 року № 734 «Про накладення штрафу на 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання»; 

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

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

природного газу, у тому числі зі споживачами; 

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

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

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

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

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

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

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

та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 12 605,6 тис. грн (без ПДВ); 

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 з урахуванням отриманої 

додаткової тарифної виручки на сумі 21 253,83 тис. грн (без ПДВ) та економії витрат за елементами 

витрат структури тарифу (витрати на оплату праці, єдиний внесок на загальнообов`язкове державне 

соціальне страхування та повірка та ремонт лічильників) на загальну суму 59 988,21 тис. грн (без ПДВ). 

 

2. Розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 
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обліку природного газу» у частині забезпечення 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, 

пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», 

затвердженою постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, у частині зобов’язання споживача 

оплати рахунку, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, 

до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення до 01 листопада календарного року на 

власному вебсайті інформації про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному 

календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу; 

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

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

НКРЕКП у встановленому порядку; 

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

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

договорами транспортування природного газу; 

підпункту 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 пункту 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП ві 21 вересня 2017 року № 1156 (далі 

– Мінімальні стандарти), у частині оплати Оператором ГРМ споживачу 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 та пункту 4.5 глави 4 Мінімальних стандартів у частині формування реєстру надання послуг 

Операторра ГРМ згідно з Додатком 9;  

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:  

надання до НКРЕКП інформації щодо виплати компенсації 38 споживачам за недотримання 

мінімальних стандартів та вимог до обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу 

природного газу, 

надання до НКРЕКП виправленого Додатка 9 до стандартів та вимог за 2021 рік, 

повідомити про розміщення інформації про час та місце проведення робіт, запланованих у 

наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, 

що призводять до обмеження розподілу природного газу, яка розміщується до 01 листопада 

календарного року на власному вебсайті; 

у строк до 20 січня 2023 року:  

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

здійснити розрахунки із постачальником «останньої надії» за надані послуги постачання 

природного газу, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»; 

надати до НКРЕКП уточнену звітність за формами № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) 

«Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за I - IV квартали 2021 року та 

№ 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного 
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газу» за 2021 рік; 

у строк до 01 квітня 2023 року: 

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

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

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», 

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 

ВАТ  «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу, від 18 листопада 

2022 року № 326, 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 23 вересня 2022 року № 326, установлено,                                

що ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі – ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ») (код 

ЄДРПОУ 03365222) 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: комплексно, у тому числі 

для опалення – до 01 січня 2012 року; 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 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – 

Кодекс ГРМ) (у редакції, що діяла до 17 листопада 2021 року), у частині 

визначення типу приєднання замовника та у цей самий строк надання йому 

(у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проєкту 

договору на приєднання, проєкту технічних умов приєднання та відповідних 

рахунків щодо їх оплати, на підставі даних опитувального листа, поданих 

документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання, за 

відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення 

Оператором ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про 

приєднання (або дати усунення зауваження), 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення Оператором 

ГРМ до 01 листопада календарного року на власному вебсайті інформації про 

час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, 

які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу, 

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 

«останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення 

календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

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; 
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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 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання на 

письмову вимогу постачальника в десятиденний термін договору на виконання 

робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, 

підключеним до газорозподільної системи ліцензіата; 

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 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2472 (зі змінами) (далі – 

розділ I (2021 рік) Плану розвитку); 

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 відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме підпунктів 2 та 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від         

28 квітня 2021 року № 734 «Про накладення штрафу на 

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» (зі змінами) (далі – постанова 

№ 734); 

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 із 

споживачами; 

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та 
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ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий 

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

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

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

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

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Накласти штраф на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (у редакції, що діяла до               

17 листопада 2021 року) у частині визначення типу приєднання замовника та у 

цей самий строк надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) 

дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, проєкту технічних 

умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, на підставі даних 

опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення 

потужності і точки приєднання, за відсутності зауважень до поданих 

документів або після їх усунення Оператором ГРМ протягом десяти робочих 

днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження), 

пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ у частині розміщення Оператором 

ГРМ до 01 листопада календарного року на власному вебсайті інформації про 

час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, 

які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу, 

пункту 4.1 Типового договору транспортування в частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування, 

пункту 4.4 Типового договору постачання в частині зобов’язання 

споживача щодо оплати рахунка, наданого постачальником «останньої надії» 

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

наступного за місяцем постачання природного газу; 
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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 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання на 

письмову вимогу постачальника в десятиденний термін договору на виконання 

робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, 

підключеним до газорозподільної системи ліцензіата; 

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 

ліцензіатом НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні 

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

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

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

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме підпунктів 2 та 3 пункту 2 постанови № 734; 

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 із 

споживачами; 

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

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



 6 

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, 

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 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 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                 

12 605,6 тис. грн (без ПДВ); 

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 з 

урахуванням отриманої додаткової тарифної виручки на суму 21 253,83 тис. грн 

(без ПДВ) та економії витрат за елементами витрат структури тарифу (витрати 

на оплату праці, єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування і повірка та ремонт лічильників) на загальну суму                   

59 988,21 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  

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

 

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 18 листопада  

2022 року № 326, 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 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03365222) 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 

приватних будинках, у яких природний газ використовується: комплексно, у 
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тому числі для опалення – до 01 січня 2012 року; для підігріву води та 

приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 3 розділу XIII Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 

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

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

місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які 

можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу природного газу; 

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 «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 

цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем 

постачання природного газу; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку; 

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення 

розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування у строки та на умовах, визначених договорами 

транспортування природного газу; 

підпункту 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 пункту 2.3 глави 2 

Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 

2017 року № 1156 (далі – Стандарти та вимоги), у частині оплати 

Оператором ГРМ споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання 

до газових мереж) компенсації у розмірах, наведених у додатку 1 до цих 

Стандартів та вимог, та пункту 4.5 глави 4 Стандартів та вимог у частині 

формування реєстру надання послуг Оператором ГРМ згідно з додатком 9;  

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:  
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надати до НКРЕКП інформацію щодо виплати компенсації 38 

споживачам за недотримання Стандартів та вимог, 

надати до НКРЕКП виправлений додаток 9 до Стандартів та вимог за    

2021 рік, 

повідомити про розміщення інформації про час та місце проведення робіт, 

запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни 

режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження 

розподілу природного газу, яка розміщується до 01 листопада календарного 

року на власному вебсайті; 

до 20 січня 2023 року:  

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

здійснити розрахунки із постачальником «останньої надії» за надані 

послуги постачання природного газу, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», 

надати до НКРЕКП уточнену звітність за формами № 8б-НКРЕКП-газ-

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

природного газу» за I – IV квартали 2021 року та № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» 

за 2021 рік; 

до 01 квітня 2023 року: 

забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає 

у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується 

комплексно, у тому числі для опалення; 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», 

забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі із 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 


