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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2667»  

«Про накладення штрафу на ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» 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 за результатами планової перевірки дотримання ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«КОРОСТИШІВГАЗ» (далі – ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», Ліцензіат), Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу прийнято постанову 

НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2667 «Про накладення штрафу на 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення 

заходів державного регулювання» (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 

03 травня 2022 року «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 17 грудня 2021 року 

№ 2667» (далі – Постанова). Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Постанови 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» було зобов’язане забезпечити у строк: 
 

до 31 грудня 2022 року: 

укладання в повному обсязі 

договорів з іншими власниками на 

господарське відання, користування 

та/або експлуатацію 

газорозподільних мереж, 

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, 

здійснення розрахунків з 

оператором газотранспортної 

системи за надані послуги, визначені 

відповідно до договорів 

транспортування природного газу 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» листом від 

09.12.2022 № 207 повідомило НКРЕКП, що на 

даний час:  

- Ліцензіат не має можливості укласти 

договори на користування газорозподільними 

мережами з іншими власниками протяжністю 

123,171 км у зв’язку з введенням воєнного стану 

в Україні; 

- за період з листопада 2021 року по грудень 

2022 року проведено періодичну повірку 379 

побутових лічильників природного газу. Процес 

виконання даних робіт ускладнився через 

запровадження військового стану в Україні.  
 

Станом на 08.12.2022 заборгованість 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» перед: 

ТОВ «Оператор ГТС України» за надані 

послуги балансування становить 9 991,79 тис.грн 

(судова справа № 906/184/21);  

АТ «Укртрансгаз» за договором 

№ 1807000391-ВТВ (балансування) становить 

9 958,07 тис. грн (судова справа № 906/252/21)  та 

за договором № 1512000725-ВТВ (місячне 

балансування) – 14 728,30 тис. грн (судова справа 

№ 906/1064/21). 
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За інформацією Ліцензіата відповідно до 

частин першої та другої статті 3 Закону України 

«Про заходи, спрямовані на подолання кризових 

явищ та забезпечення фінансової стабільності на 

ринку природного газу», 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» включено до 

Реєстру підприємств, які беруть участь у 

процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів 

ринку природного газу, відповідно до постанови 

НКРЕКП від 04.10.2022 № 1268. 

 

Листом від 09.12.2022 № 207 ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» звернулось до НКРЕКП 

щодо відтермінування до дати припинення чи скасування воєнного стану в України 

виконання вимог абзаців другого - третього підпункту 3 пункту 2 постанови НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2667 (зі змінами), зокрема у частині укладання договорів з 

іншими власниками на господарське відання, користування та/або експлуатацію 

газорозподільних мереж та 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. 

 

Ураховуючи звернення ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» (лист від 09.12.2022 № 207), 

керуючись п. 10.9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

14 червня 2018 року № 428 (зі змінами), Департамент ліцензійного контролю пропонує:  

Підпункт 3 пункту 2 постановляючої частини постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

17 грудня 2021 року № 2667 «Про накладення штрафу на ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» 

за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 

замінити двома новими підпунктами 3 та 4 такого змісту: 

«3) до 31 грудня 2022 року здійснення розрахунків з оператором газотранспортної 

системи за надані послуги, визначені відповідно до договорів транспортування 

природного газу; 
 

4) до 01 квітня 2023 року: 

укладання в повному обсязі договорів з іншими власниками на господарське 

відання, користування та/або експлуатацію газорозподільних мереж; 

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 внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 17 грудня 2021 року 

№ 2667 

 
Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», пункту 10.9 глави 10 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 

2018 року № 428, ураховуючи лист ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«КОРОСТИШІВГАЗ» від 09 грудня 2022 року № 207, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,   

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
Підпункт 3 пункту 2 постановляючої частини постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 17 грудня 2021 року № 2667 «Про накладення штрафу на 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та 

здійснення заходів державного регулювання» замінити двома новими 

підпунктами 3 та 4 такого змісту: 

«3) до 31 грудня 2022 року здійснення розрахунків з оператором 

газотранспортної системи за надані послуги, визначені відповідно до договорів 

транспортування природного газу; 
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4) до 01 квітня 2023 року: 

укладання в повному обсязі договорів з іншими власниками на 

господарське відання, користування та/або експлуатацію газорозподільних 

мереж; 

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 

 


