
 

 

Департамент ліцензійного контролю 

 «       »  грудня 2022 року 

 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на 

ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» 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 ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» 
 

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 25.11.2022 № 1558 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ», посвідчення на проведення планової перевірки 

від 08.11.2022 № 386 Відділом НКРЕКП у Львівській області (далі – Відділ НКРЕКП) у термін з 

21 листопада 2022 року по 29 листопада 2022 року проведено планову перевірку щодо дотримання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ» (далі – 

ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ», 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 01.01.2018 по 31.12.2021. Пояснення Ліцензіатом 

надані листом від 05.12.2022 № 12/05.01 (далі – Пояснення). 

За результатами планової перевірки ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» складено Акт від 29 листопада                       

2022 року № 336 (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. 

Комісією з проведення перевірки 

встановлено, що за результатами 2018-2021 років 

Товариством до НКРЕКП не було подано протягом 

30 днів після закінчення кожного календарного року 

оновлену інформацію  щодо кількості підключених 

споживачів, кількості об’єктів газорозподільної 

системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та 

його матеріально-технічної бази. 

 (стор. 11-12 Акта перевірки) 

Товариство листом від 29.11.2022 № 11/29.01 

надано до НКРЕКП інформацію щодо кількості 

підключених споживачів за 2018 – 2021 роки.  

 

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. 

Протягом 2018 – 2021 років 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 № 8 а-НКРЕКП–газ моніторинг (річна) 

за 2018, 2019 та 2021 роки  - від 14 до 165 днів; 

форма № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) за 2018-2021 рік - від 1 до 20 днів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
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форма № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(місячна) за 2018-2021 рік - від 2 до 5 днів; 

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

за 2021 рік - на 238 днів. 

до ТО НКРЕКП (на паперових носіях) з 

порушенням встановлених термінів:- 

форма № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг за 2018- 

2021 року - від 2 до 19 днів; 

форма № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг за      

2021 рік - на 238 дні. 
 

Крім того, Ліцензіат не надав звітність щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу за формами, затвердженими 

НКРЕКП: 

до НКРЕКП (на паперових носіях) 

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

за 2020 рік; 

форма № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) за ІV квартал 2021 року (до НКРЕКП 

та ТО НКРЕКП); 

форма № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(місячна) за вересень-грудень 2018 року, за липень 

2020 року. 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата форма 

№ 8 а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за 2020 рік 

та форма № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) за ІV квартал 2021 року подані до 

НКРЕКП на паперових носіях. 
 

Щодо невідповідності інформації зазначеної у 

формах звітності 

1. Комісією з перевірки виявлено, що 

показники у Додатку 2 до форми звітності за формою 

№ 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт 

про застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за 2018-2021 роки та № 8г-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за 2020-2021 роки заповнено 

Ліцензіатом некоректно, а саме розшифровано 

витрати на оплату праці усього по Товариству 

(враховуючи інші види діяльності), а не з діяльності 

з розподілу природного газу. 

2. У звітності за формою № 8б-НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування 

тарифів на послуги розподілу природного газу» за 

2018 рік Ліцензіатом у рядку 2.3 «Відрахування на 

соціальні заходи» графи 1 «експлуатаційні витрати» 

занесено некоректно показник «33,55» замість 

«35,33» (у додатку 2 до форми № 8б-НКРЕКП-газ-

моніторинг» за 2018 рік показник занесено 

коректно). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
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3. У звітності за формою № 8г-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на 

послуги розподілу природного газу» за 2020 рік у 

рядку 1 «Річна замовлена потужність (об’єкта) 

об’єктів споживачів» розділу ІІ «Показники 

ефективності використання основних фондів» та 

№ 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт 

про застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2020 року 

показники у рядку 1 «Об’єм/обсяг розподілу 

природного газу» розділу ІІ «Показники 

ефективності використання основних фондів» 

показники не відповідали первинним документам 

(відповідно до підтвердних документів фактична 

річна замовлена потужність – 722,81 тис. куб. м). 

4. Ліцензіатом некоректно заповнено розділ V 

«Стан розрахунків замовників за надані Оператором 

ГРМ послуги розподілу природного газу» форми 

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

використання потужності газорозподільної системи 

та стан розрахунків» за 2018-2021 роки. 

Під час проведення перевірки Ліцензіат 

листом від 25.11.2022 № 11/25.04 надіслав до 

НКРЕКП уточнену звітність за формами № 8б-

НКРЕКП-газ моніторинг за 2018 та 2019 року, № 8г-

НКРЕКП-газ-моніторинг за 2020 та 2021 роки. 

 

 (стор. 12-14 Акта перевірки) 

 

3 підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов (у редакції, що діяла 

до 29.04.2021) у частині подання 

НКРЕКП річної фінансової звітності у 

встановленому законодавством 

порядку 

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині подання 

НКРЕКП копій фінансової звітності у 

встановленому законодавством 

порядку 

Перевіркою встановлено, що Товариством не 

подано до НКРЕКП фінансову звітність за І квартал 

2018 року та за II квартал 2018 року подано до 

НКРЕКП з порушенням терміну, визначеному 

постановою НКРЕКП від 11.05.2017 № 624, на 2 дні. 

За 2019-2020 роки подано до НКРЕКП 

фінансову звітність з порушенням терміну від 5 до 

27 днів. 

Фінансову звітність за II та III квартали 

2021 року в електронному вигляді з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи Товариством до НКРЕКП не 

подано. 

(стор. 15-16 Акта перевірки) 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата фінансова 

звітність за 2018 – 2020 роки в електронному вигляді 

у форматі Excel з накладним КЕП керівника 

відправлено на ел. адресу finstatement@nerc.gov.ua 
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підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

використання коштів, отриманих за 

рахунок надання послуг розподілу 

Виявлено відхилення фактичних витрат за 

статтями тарифу від затвердженої структури тарифу 

на послуги розподілу природного газу. Тарифна 

виручка: 
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природного газу, передбачені 

структурою тарифу (річної планованої 

тарифної виручки) у визначеному 

розмірі та за цільовим призначенням. 

2018 рік 

передбачена тарифом  – 1 737,7 тис. грн, 

скоригована на факт – 130,88 тис. грн 

(відхилення – 1 606,82 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 132,66 тис. грн. (відхилення –               

1 605,04 тис. грн). 

2019 рік 

передбачена тарифом  – 1 737,7 тис. грн, 

скоригована на факт – 104,47 тис. грн 

(відхилення – 1 633,23 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 104,47 тис. грн. (відхилення –               

1 633,23 тис. грн). 

2020 рік 

передбачена тарифом  – 2 138,8 тис. грн, 

скоригована на факт – 1 707,27 тис. грн 

(відхилення – 431,53 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8г-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 1 707,27 тис. грн. (відхилення –               

431,53 тис. грн). 

2021 рік 

передбачена тарифом  – 2 054,7 тис. грн, 

скоригована на факт – 2 019,25 тис. грн 

(відхилення – 35,45 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8г-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 2 019,25 тис. грн. (відхилення –               

35,45 тис. грн) 

 (стор. 28-48 Акта перевірки) 

5 підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині подання 

щорічно до НКРЕКП звіт про 

виконання програми відповідності 

Під час проведення перевірки встановлено, що 

Товариством не подано до НКРЕКП звіт про 

виконання програми відповідності за 2018 рік. 

(стор. 51 Акта перевірки) 

Під час проведення перевірки 

ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» листом від 25.11.2022 

№ 11/25.03 надіслало до НКРЕКП звіт щодо 

виконання заходів по програмі відповідності за       

2018 рік. 

 

 

6 підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині сплати 

ліцензіатом щоквартально, протягом 

30 днів кварталу, наступного за 

звітним, внески на регулювання, що 

визначаються НКРЕКП 

Товариство здійснило оплату внеску на 

регулювання з порушенням термінів, а саме:  

- за ІІІ квартал 2020 року – на 4 дні,  

- за III квартал 2021 року – на 4 дні, 

- за IV квартал 2021 року – на 2 дні.  

(стор. 52 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 та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (в редакції, що діяла до 

29.04.2021) щодо здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог Закону 

України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших 
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нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у 

сфері нафтогазового комплексу, а саме: 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

пунктів 4.1 та 4.6 глави 4 

Стандартів та вимог у частині 

подання Оператором ГРМ переліку 

джерел інформації, реєстру письмових 

звернень споживачів, реєстру надання 

послуг щоквартально до НКРЕКП та її 

територіальних органів за 

місцезнаходженням Оператора ГРМ не 

пізніше ніж через 50 днів після звітного 

періоду, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 2.2 глави 2 Стандартів 

та вимог у частині надання технічного 

доступу до газорозподільної системи 

та пункту 2.3 глави 2 Стандартів та 

вимог у частині сплати Оператором 

ГРМ споживачу або замовнику (у разі 

недотримання мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування 

Комісією з проведення перевірки встановлено, 

що: 

за 2018 рік 

Додатки 5,6,7 та 9 до Стандартів та вимог за: 

I, II квартали не подано до НКРЕКП в паперовому 

та електронному вигляді; 

 III квартал – не подано в паперовому вигляді та з 

порушенням терміну на 78 днів в електронному 

вигляді; 

IV квартал - не подано до НКРЕКП в електронному 

вигляді. 

Додаток 15 не подано до НКРЕКП. 

за 2019 рік 

Додатки 5, 6, 7, 9 та 15 до Стандартів та вимог не 

подано до НКПЕКП. 

за 2020 рік 

Додатки 5, 6, 7 та 9 до Стандартів та вимог за I, III 

та IV квартали - не подано до НКПЕКП; за II квартал 

з порушенням термінів у паперовому вигляді – 17 

днів, в електронному вигляді – 18 днів. 

Додаток 15 не подано до НКРЕКП. 

за 2021 рік 

Додаткки 5, 6, 7 та 9 до Стандартів та вимог за: 

I квартал в папервому вигляді не надано, в 

електронному вигляді з порушенням на 54 дні; 

II квартал – в паперовому вигляді з порушенням 

на 50 днів, в електронному вигляді з порушенням на 

45 днів; 

III квартал – в паперовому вигляді з порушенням 

на 24 дні, в електронному вигляді з порушенням на 

18 днів; 

IV квартал - не подано до НКРЕКП. 

Додаток 15 до Стандартів та вимог в папервому 

вигляді подано з порушенням на 83 дні, в 

електронному вигляді не подано до НКРЕКП. 

(стор. 55-56 Акта перевірки) 

Під час проведення перевірки листом від 

25.11.2022 № 11/25.01 ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» 

надіслало до НКРЕКП інформацію відповідно до 

додатків 5, 6, 7, 9 та 15 до Стандартів та вимог за 

2018-2021 роки. 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено 

перевищення терміну надання проєкту договору на 

приєднання та технічних умов приєднання по 3 

замовниках (термін перевищено від 5 до 48 днів).  

Компенсація за недотримання Стандартів та 

вимог Товариством не сплачувалась. 

 

 (стор. 57 Акта перевірки) 
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споживачів під час приєднання до 

газових мереж) компенсацію у 

розмірах, наведених у додатку 1 до цих 

Стандартів та вимог. 

 

8 підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині виконання 

Ліцензіатом рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним 

рішенням та чинним законодавством, 

пункту 2.1 Ліцензійних умов (в 

редакції, що діяла до 29.04.2021) у 

частині провадження господарської 

діяльності 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  

виконання суб’єктами 

господарювання рішень Регулятора 

відповідно до пункту 9 статті 14 

Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг». 

Товариством не виконано вимоги постанови 

НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 «Про затвердження 

Змін до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності на ринку природного газу» 

та не надано до НКРЕКП Інформацію про 

підтвердження відсутності здійснення контролю за 

діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», резидентами держав, що 

здійснюють збройну агресію проти України у 

значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 

оборону України» (Додаток 5 до Ліцензійних умов) 

та Відомість про доступність будівель та приміщень 

для прийому та обслуговування споживачів для 

людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення (Додаток 6 до Ліцензійних умов). 

 (стор. 58 Акта перевірки) 

Товариством листом від 29.11.2022 № 11/29.03 

були надіслані Додаток 5 та Додаток 6 до 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу. 

9 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: 

 

9.1  пункт 7 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, у частині подання до 

структурного підрозділу НКРЕКП звіту 

про сплату внеску на регулювання не 

пізніше другого робочого дня після 

встановленого строку сплати. 

 

Комісією з перевірки встановлено подання форми 

звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за ІV квартал 

2021 року Ліцензіатом до Відділу НКРЕКП з 

порушенням терміну на 1 день. 

(стор. 63 Акта перевірки) 

 

 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 13.12.2022 № 822/16-22, 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 ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» у розмірі 51 тис. грн за порушення Ліцензійних 

умов, а саме: 

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  
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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 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання НКРЕКП копії фінансової 

звітності у встановленому законодавством 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 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до НКРЕКП звіту про 

виконання програми відповідності; 

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

встановлені відповідними рішеннями та чинним законодавством. 
 

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 

ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі 

відкритого слухання, проєкт рішення, яким врахувати коригування річної планованої тарифної виручки 

у сторону збільшення на суму 1 065,12 тис. грн (без ПДВ). 

 

2. Розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ» усунути 

порушення Ліцензійних умов, а саме: 

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 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання мінімальних стандартів та 

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

чого: 

у строк до 31 січня 2023 року:  

надати до НКРЕКП інформацію щодо виплати компенсації 3 споживачам за недотримання 

Стандартів та вимог, 

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

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

2018 – 2020 років, 

 надати пояснення щодо розбіжностей даних у звітності 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 та у разі необхідності надати уточнені форми звітності. 

 

 

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 

ТЗОВ  «СПЕКТРГАЗ» 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 27 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 29 листопада 

2022 року № 336, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222 (у редакції постанови 

НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), постанови НКРЕКП від 25 листопада 

2022 року № 1558 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 

08 листопада 2022 року № 386, установлено, що ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ»                                               

(далі – ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ») (код ЄДРПОУ 39258250) порушило вимоги 

законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 

2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської 

діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України 

«Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших 
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нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних 

документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме: 

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у 

частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішень Регулятора, 

пункту 2.2 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні 

стандарти та вимоги), у частині надання технічного доступу до газорозподільної 

системи, 

пункту 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог у частині сплати 

Оператором ГРМ у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, 

зазначених у пункті 2.2 цієї глави, 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 Мінімальних стандартів та вимог, 

пункту 4.1 глави 4  Мінімальних стандартів та вимог у частині складання 

Оператором ГРМ інформації щодо показників комерційної якості надання 

послуг оператора газорозподільної системи (додаток 5) станом на останнє число 

звітного періоду і подання щоквартально до НКРЕКП та її територіальних 

органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після 

звітного періоду, 

пункту 4.6 глави 4  Мінімальних стандартів та вимог у частині подання 

Оператором ГРМ переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень 

споживачів, реєстру надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її 

територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або 

постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду, 

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року 

№ 491 (далі – Порядок), у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП 

на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати; 

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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17#n117
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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 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (у редакції, що діяла до      

29 квітня 2021 року) у частині подання річної фінансової звітності у 

встановленому законодавством порядку; 

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання 

НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку; 

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання 

коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, 

передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у 

визначеному розмірі та за цільовим призначенням; 

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині сплати 

ліцензіатом щоквартально, протягом 30 днів кварталу, наступного за звітним, 

внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП; 

підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до 

НКРЕКП звіту про виконання програми відповідності; 

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 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним 

законодавством. 

 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ» у розмірі 51 000 (п’ятдесят одна тисяча) 

гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме:  

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; 
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підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з 

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

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання 

НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством 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 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до 

НКРЕКП звіту про виконання програми відповідності; 

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 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та чинним 

законодавством. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної 

класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»). 

 

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

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

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу 

природного газу для ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» підготувати та винести на засідання 

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

врахувати коригування річної планованої тарифної виручки у сторону 

збільшення на суму 1 065,12 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  

ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» 

 

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 29 листопада  

2022 року № 336, 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 постанови НКРЕКП від                      

25 листопада 2022 року № 1558 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СПЕКТРГАЗ» (код ЄДРПОУ 39258250) усунути порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – 

Ліцензійні умови), а саме: 

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 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, для чого: 

у строк до 31 січня 2023 року:  
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надати до НКРЕКП інформацію щодо виплати компенсації 3 споживачам 

за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП 

від 21 вересня 2017 року № 1156, 

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

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

природного газу» за I – IV квартали 2018 – 2020 років, 

 надати пояснення щодо розбіжностей даних у звітності 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 та у разі необхідності надати 

уточнені форми звітності. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

 


