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Департамент ліцензійного контролю 

 « 27 » грудня  2022 року 

 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» 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 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» 

 

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

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

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

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

постановою НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116), та посвідчення на проведення планової перевірки від 

19.10.2022 № 355 Сектором НКРЕКП у Тернопільській області (далі – Сектор НКРЕКП) у термін з 

08 листопада 2022 року по 28 листопада 2022 року проведено планову перевірку щодо дотримання 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» (далі – 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) щодо здійснення господарської 

діяльності з розподілу природного газу за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021.  

За результатами планової перевірки ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» складено Акт від 

28 листопада 2022 року № 334 (далі – Акт перевірки). Пояснення до Акту перевірки, надані 

Ліцензіатом листами від 02 грудня 2022 року № 558 (вх. НКРЕКП від 02.12.2022 № 18356/1-22 (далі – 

Пояснення) до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП.  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення: 
 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності 

з розподілу природного газу та 

подання її до НКРЕКП  у 

встановленому порядку. 

У 2021 році 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 за 2021 рік 

- на 2 дні; 

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

квартал 2021 року - на 2 дні, за IV квартал 2021 року - 

на 100 днів; 

форма № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг за січень-

квітень та жовтень 2021 року - від 2 до 13 днів; 

Щодо невідповідності інформації зазначеної у 

формах звітності 

1. Комісією з проведення перевірки виявлено не 

вірно зазначена інформація в розділі VI «Приєднання 

до газорозподільної системи» форми звітності № 8а-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної  системи» за 2021 рік, а саме, щодо 

кількості заяв на приєднання.  

2. Під час перевірки виявлено не вірна  
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інформація в формі звітності № 8а-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та 

приєднання до газорозподільної  системи» за 2021 рік 

в  розділі Х «Основні техніко-економічні показники 

активів у розрізі форми власності», а саме, щодо 

протяжності/кількості газових мереж, а також в 

«Відомостях про місця та засоби провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» станом на 

01.01.2022», наданій до НКРЕКП листом від 

26.01.2022 № 27.  

3. ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» не вірно 

відобразило в додатку 4 «Розшифрування інших 

витрат (рядки 1.4 та 2.4 форми № 8г-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна))» в рядку 1.4.1 «Єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» розділу І «Виробнича собівартість 

продукції (робіт, послуг)» та рядку 2.4.1 «Єдиний 

внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування», ІІ «Адміністративні витрати». 

Ліцензіат листом від 22.11.2022 № 528/1 подав до 

НКРЕКП виправлену форму № 8г-НКРЕКП-газ-

моніторинг (річна)) разом з додатками. 

4. ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» у формі № 

8а-НКРЕКП-газ-моніторинг(річна) «Звіт про 

забезпечення доступу та приєднання до 

газорозподільної системи» за 2021 рік в рядку 8 

«Фактичні втрати та виробничо-технологічні витрати 

природного газу» невірно вказано обсяг фактичних 

втрат та виробничо технологічних витрат газу у 

розмірі 38 188 тис. м. куб. Правильний показник 

відповідно до даних бухгалтерського обліку 37 874 

тис. м. куб. 

5. ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» у розділі I 

«Надходження/розподіл природного газу до/з 

газорозподільної системи» форми № 8в-НКРЕКП-газ-

моніторинг(місячна) «Звіт про використання 

потужності газорозподільної системи та стан 

розрахунків» за 2021 рік відображено дані які не 

відповідають даним бухгалтерського обліку. 

Ліцензіат надав до НКРЕКП кориговані форми 

звітності: № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за 

2021 рік, «Відомості про місця та засоби провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» станом на 

01.01.2022» та № 8в-НКРЕКП-газ-

моніторинг(місячна) «Звіт про використання 

потужності газорозподільної системи та стан 

розрахунків» за 2021 рік листами від 25.11.2022 

№ 547 та 548 відповідно. 
 

(стор. 12-16 Акта перевірки) 
 

За поясненням Ліцензіата вищезазначені форми 
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звітності подавалися до НКРЕКП в електронному 

вигляді своєчасно, а також до настання граничних 

термінів були здані у відділення поштового зв’язку. 

Щодо невідповідності інформації, зазначеної у 

формах звітності №8а- НКРЕКП, 

ПрАТ «Тернопільміськгаз» зазначає, що дані 

розбіжності мали місце внаслідок арифметичної 

помилки, допущеної у додатку 4 «Розшифрування 

інших витрат (рядки 1.4 та 2.4 форми №8г-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна))» в рядку 1.4.1 

«Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» розділу І «Виробнича 

собівартість продукції (робіт, послуг)» та рядку 

2.4.1 «Єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», ІІ 

«Адміністративні витрати», що в свою чергу невірно 

визначило дані у інших формах звітності. Водночас, 

до завершення перевірки ПрАТ «Тернопільміськгаз» 

виявив та виправив вказані неточності шляхом 

подачі виправлених форм звітності. Поряд з тим, 

Товариство зобов’язується в подальшому не 

допускати зазначених недоліків в роботі. 
 

2 підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині обов'язку 

Ліцензіата забезпечити належну 

організацію та функціонування 

особистого кабінету споживача в 

мережі Інтернет. 

Перевіркою встановлено, що станом на 

01.11.2022 в Особистому кабінеті на вебсайті 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» зареєстровано 

15 302 клієнтів – побутових споживачів.  

При цьому, Товариством не забезпечено 

функціонування особистого кабінету для юридичних 

споживачів у мережі Інтернет  
 

(стор. 20-21 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата, забезпечено 

функціонування особистого кабінету споживача для 

фізичних осіб. Функція «особистий кабінет» для 

юридичних осіб на момент перевірки була тимчасово 

недоступна для споживачів через причини, пов’язані з 

технічною підтримкою зі сторони розробника 

програмного продукту. Станом на даний час 

тривають роботи по відновленню роботи 

«особистого кабінету» для юридичних осіб. 

 

3 підпункту 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  – 131 072,20 тис. грн, 

скоригована на факт – 143 482,35 тис. грн 

(відхилення – 12 410,15 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 143 482,35 тис. грн. (відхилення – 

12 410,15 тис. грн)  
 

 (стор. 28-41 Акта перевірки) 
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 За Поясненнями Ліцензіата причинами відхилення фактичних витрат на послуги розподілу 

природного газу від витрат, встановлених структурою тарифу на послуги розподілу є: 

Збільшення фактичних витрат по статті «Матеріальні витрати» в результаті 

збільшення витрат на природний газ для ВТВ, що в свою чергу визвано більшим обсягом 

фактичних витрат/втрат природного газу порівняно з передбаченими в тарифі на 2021 рік, а 

також відхиленням вартості послуг балансування  від ціни газу на ВТВ, що була врахована в 

тарифі. 

Збільшення інших матеріальних витрат порівняно із затвердженими структурою тарифу 

пояснюється тим, що в 2021 році Товариством було виконано низку робіт по ліквідації аварій 

та усуненню витоків газу на газопроводах, які не були передбачені інвестиціною програмою 

на 2021 рік. Для цього було додатково придбано труби, фасонні частини, пісок, паливні 

матеріали, а також понесено витрати по відновленню асфальтного покриття. 

По статті витрат «Витрати на оплату праці» перевищення фактичних витрат  

зумовлено віднесенням на цю статтю індексації доходів працівників, а також включенням в 

дану статтю виплат компенсацій за невикористані відпустки та вихідної допомоги 

звільненим працівникам. 

Відхилення даних по «Інших витратах» зумовлено віднесенням до складу витрат  оплату 

Оператору ГТС за перевищення замовленої потужності. 
 

4 підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 

10 років. 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» не виконано 

план розвитку газорозподільної системи на наступні 

10 років, зокрема: 

не виконано Розділ І (2021 рік) Плану                     

розвитку газорозподільної системи 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» на 2021-2030 роки 

(далі – План розвитку на 2021 рік), затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.12.2020 № 2803 (зі 

змінами). 

Станом на 31.12.2021 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених 

джерелах у сумі 7 967,68 тис. грн (без ПДВ), 

профінансовані на загальну суму 5 504,3 тис. грн (без 

ПДВ) або 69 % до затверджених витрат. 

Недофінансування склало 2 463,38 тис. грн. 

Ліцензіатом закрито актами виконаних робіт  

заходи на загальну суму 5 504,3 тис. грн (без ПДВ), що 

становить 100 % профінансованих витрат.  
Станом на 01.10.2022 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку газорозподільної системи 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» на 2021-2030 роки 

профінансовані на загальну суму 6 851,9 тис. грн (без 

ПДВ) або на 86% до затверджених витрат. 

Недофінансування склало 1 115,78 тис. грн (14 %). 

Ліцензіатом закриті актами виконаних робіт  

заходи на загальну суму 6 851,9 тис. грн (без ПДВ), що 

становить 100 % профінансованих витрат. 
 

 (стор. 21-28 Акта перевірки) 
 

 За Поясненнями Ліцензіата за 2021 рік заходами Плану розвитку передбачено за рахунок 

амортизаційних відрахувань виконати роботи на суму 1889,7 тис. грн., фактично обсяг 

фінансування склав 1890,4 тис. грн., що становить 100% виконання. 

За рахунок прибутку на виробничі інвестиції заплановані заходи на суму 944,9 тис. грн., 

фактично обсяг фінансування склав 877,9 тис. грн., що становить 93% виконання. 
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Планом розвитку передбачена заміна індивідуальних лічильників в кількості 2200 шт на 

суму 3586 тис. грн. Фактично проведена заміна лічильників в кількості 646 шт на загальну 

вартість 1980,3 тис. грн. Крім цього, підприємством протягом 2021 року на виконання 

постанови НКРЕКП №1150 від 14.07.2021р. проведено роботи по заміні індивідуальних 

лічильників в кількості 579 шт. на загальну вартість 1801,8 тис. грн. Планом розвитку 

передбачено створити обмінний фонд індивідуальних лічильників в кількості 1820 шт на 

загальну суму 1547 тис. грн. 

Фактично, підприємством закуплено для обмінного фонду 817 лічильників на суму 755,7 

тис. грн., середня вартість одного лічильника склала 920 грн. 

Підприємством не в повному об’ємі закуплено лічильників для обмінного фонду і заміни 

лічильників через арешт банківських рахунків виконавчою службою і направлення фінансових 

коштів для погашення заборгованості перед оператором ГТС. 

В листопаді 2022 року підприємством проведена заміна лічильників в кількості 66 штук на 

загальну вартість 260,9 тис.грн. Таким чином, підприємством станом на 01.12.2022 року 

проведено заміну індивідуальних лічильників (до виконання інвестиційної програми за 2021 рік) 

в кількості 1057 штук на загальну вартість 3588,8 тис. грн., що становить 100% виконання 

інвестиційної програми за 2021 рік. 

Для поповнення обмінного фонду в листопаді 2022 року придбано 500 лічильників на суму 

510 тис. грн. Таким чином, за 2021 рік станом на 01.12.2022 року створено обмінний фонд в 

кількості 1317 лічильників на загальну вартість 1265,7 тис. грн., що становить 82% від плану.  

До кінця 2022 року підприємством заплановано придбання необхідної кількості лічильників 

для створення обмінного фонду на суму 1547 тис.грн. 
 

5 підпункту 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 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» перед 

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» 

за отримані послуги у 2021 році за договором 

№ 1910000201 від 31.12.2019 становить 

465 661,72 тис. грн. 

Загальна заборгованість станом на 01.10.2022 

становить 694 504,14 тис. грн. 

Довідково: Станом на 31.12.2021 заборгованість 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» за отримані 

послуги у попередні періоди від ПАТ «Укратрансгаз» 

становить 681 338,52 тис. грн. 
 

 (стор. 47-50 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата порушення зумовлено 

тим, що з 02.05.2018 на рахунки підприємства було 

накладено арешти згідно постанов державних та 

приватних виконавців на виконання судових рішень. 

Зокрема, на рахунки підприємства був накладений 

арешт на користь АТ «Укртрансгаз», НАК 

«Нафтогаз України» та ТОВ «Оператор 

газотранспортної системи України». Умови 

розблокування рахунків передбачали, в першу чергу, 

оплату боргів попередніх періодів. 

Крім того, Товариство зазначило, що питання 

наданих послуг балансування, перевищення 

потужності є предметом судових спорів. 
 

6 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: 
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6.1 пункту 2.1 глави 2 Стандартів та 

вимог у частині забезпечення 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів при 

наданні послуг з розподілу природного 

газу споживачу, або замовнику (у 

випадках недотримання мінімальних 

стандартів та вимог до якості 

обслуговування споживачів під час 

приєднання до газових мереж); 

 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, 

що ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» перевищено: 

термін надання дозволу на приєднання, проєкту 

договору на приєднання, технічних умов приєднання 

та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня 

реєстрації заяви про приєднання без необхідності їх 

узгодження з власником газових мереж (за кодом 

послуги S1.1.1) – по 2 споживачам: Тютька В. І. та 

Бондарук О. І. Термін перевищено від 1 до 4 

робочих днів; 

термін тимчасового припинення розподілу 

природного газу з дня реєстрації відповідної заяви 

споживача у міській місцевості (за кодом послуги 

S5.1) – по 5 споживачам: Заєць І. В., ФОП 

Боровий А. М., Заставний А. Р., Боярин С. П. та 

Мовчан М. Й. Термін перевищено від 2 до 8 

робочих днів. 
 

(стор. 50-55 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата недотримання 

термінів в частині надання замовникам договорів на 

приєднання стосовно 2-ох споживачів зумовлено 

тим, що договори на приєднання зазначеним 

замовникам були надані в погодженні з ними строки. 

Претензій до Товариства щодо порушення термінів 

надання договорів зазначені споживачі не подавали. 

Щодо порушення термінів тимчасового 

припинення газопостачання за заявами споживачів 

слід зауважити, що на момент написання заяви на 

тимчасове припинення газопостачання всі 

перераховані споживачі не здійснювали споживання 

природного газу. Терміни фактичного опломбування 

газових кранів на об’єктах цих споживачів були з 

ними попередньо узгоджені, виходячи із їхніх 

особистих побажань. 

 

6.2 пункту 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; 

 

У 2021 році Ліцензіатом не сплачено вище 

наведеним споживачам або замовникам компенсацію 

у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів 

та вимог. 
 

(стор. 51-55 Акта перевірки) 
 

 

6.3 пункту 4.5 глави 4 Стандартів та 

вимог у частині формування реєстру 

надання послуг Оператора ГРМ згідно 

з додатком 9. 

Вибірковою перевіркою та співставленням даних 

Додатка 9 із журналами реєстрації заяв на 

приєднання, видачі ТУ, погодження проектів 

газопостачання та проектно-кошторисної 

документації (ПКД) встановлено, що Товариством у 

Додатку 9 до Стандартів та вимог внесено 

недостовірні дані, а саме, некоректно зазначено дату 
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початку чи завершення надання послуги у 

визначений законодавством термін по наведеним 

нижче споживачам (замовникам): 

за кодом послуг S 1, S 1.1.1: 

- невірно зазначено дату завершення надання 

послуги: заявники Стець Б. В., Базюк О.Я., Тютька Н. 

І., Боднарук О.І. 

за кодом послуг S 5, S 5.1: 

- невірно зазначено дату початку надання 

послуги: заявники Заєць І.В., Боровий А.М.,   

Заставний А.Р., Боярин С.П., Мовчан М.Й. за І 

квартал 2021 року. 
 

 (стор. 55-56 Акта перевірки) 
 

7 підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо обов’язку 

Ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та чинним 

законодавством. 

1) Ліцензіат не виконав рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені постановою НКРЕКП від 

14.07.2021 № 1150 «Про накладення штрафу на 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» за порушення 

вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу та здійснення заходів державного 

регулювання», а саме, вимоги підпункту 3 пункту 2 

(усунення до 31.12.2021 порушень щодо проведення 

періодичної повірки; укладання актів розмежування 

балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін з суміжними суб’єктами 

ринку природного газу; здійснення розрахунків з 

оператором газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування).  
 

(стор. 56-59 Акта перевірки) 
 

За Поясненнями Ліцензіата, Товариство 

зверталось до НКРЕКП щодо продовження строків, 

визначених Постановою №1150 від 14.07.2021. На 

даний час ПрАТ «Тернопільміськгаз» проводить 

роботи щодо виконання вищевказаної постанови 

(термін не було продовжено, у зв’язку із невчасним 

зверненням до НКРЕКП) 

2) ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» надало до 

НКРЕКП інформацію за формами, зазначеними у 

додатку 5 та у додатку 6 до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу листом від 27.07.2021 № 312 

(вх. НКРЕКП від 04.08.2021 № 15549/1-21) з 

недотриманням терміну (на 6 днів) встановленого 

пунктом 2 постанови НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності на ринку 

природного газу». 
 

 (стор. 59 Акта перевірки) 
 

 

8. пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині щодо здійснення господарської діяльності з 

розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», 
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чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних 

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

8.1 підпункту 4.4 Типового договору 

розподілу природного газу 

постачальником «останньої надії» 

затвердженого постановою НКРЕКП 

від 30.09.2015 № 2501, у частині 

зобов’язання споживача щодо оплати 

рахунку, наданого постачальником 

«останньої надії» відповідно до пункту 

4.3 цього Договору, до закінчення 

календарного місяця, наступного за 

місяцем постачання природного газу; 

Заборгованість ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» 

за поставлений ТОВ «ГК Нафтогаз України» 

природний газ по договору постачання природного 

газу постачальником «останньої надії» станом на 

31.12.2021 складала 358 040,50 тис. грн.  

Станом на 01.10.2022 зазначена заборгованість не 

сплачена (рівень оплати 0,00 %). 
 

(стор. 59-62 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата несвоєчасне та не в 

повному обсязі проведення розрахунків із 

постачальником «останньої надії» протягом 2021 

року пояснюється відсутністю обігових коштів у 

Товариства, що було зумовлене накладенням 

приватним виконавцем арешту на грошові кошти на 

особових рахунках Товариства в банках та їх 

подальшим вилученням. 
 

8.2 пункту 1 глави 1 розділу XIV 

Кодексу ГТС та положення пункту 

4.1 Типового договору 

транспортування, у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо 

балансування протягом періоду 

балансування для мінімізації потреб 

оператора газотранспортної системи у 

вчиненні дій із врегулювання 

небалансів, передбачених цим 

Кодексом; 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» 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 31 489,41 тис. куб. м. 
 

(стор. 62-63 Акта перевірки) 
 

 

8.3 абзацу четвертого пункту 2 глави 

2 розділу V Кодексу ГРМ (у редакції, 

що діяла до 17.11.2021), 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). 

Вибірковою перевіркою дотримання строків 

видачі технічних умов, дотримання строків 

погодження проєктно-кошторисної документації, 

дотримання строків видачі проєкту договору на 

приєднання, встановлено перевищення терміну 

надання Замовнику договору на приєднання та 

рахунку на оплату по 7 замовникам (термін 

перевищено від 1 до 124 днів). 

Стандартні приєднання: 

Копина Василь Васильович, 

Питляр Михайло Григорович. 

 

Нестандартні приєднання: 

Сулипа Наталія Романівна, 

Бондарук Олександр Іванович, 

Татарин Галина Богданівна, 

Ковалковсбка Оксана Йосипівна, 

ФОП Ференц Микола Степанович. 
 

(стор. 72-75 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата з усіма вказаними в 

акті замовниками були попередньо узгоджені 

терміни видачі необхідних документів (зазначалася 
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дата, запропонована самими замовниками). 

Договори на приєднання та рахунки на оплату 

видавались замовникам в день їх звернення до 

Товариства за отриманням вказаних документів.  

Претензій до Товариства щодо затримки чи 

ненадання своєчасно необхідних документів 

замовники на пред’являли. 
 

8.4 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, у 

яких природний газ використовується 

для підігріву води та приготування їжі 

- до 1 січня 2016 року. 

Станом на 31.12.2021 Ліцензіатом не 

забезпечено встановлення лічильників газу у 689 

споживачів, які використовують газ для підігріву 

води та приготування їжі. 
 

(стор. 80-84 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата у 2021 році 

встановлення лічильників для даної категорії 

споживачів здійснювалось за рахунок самих 

споживачів -  власників житла. 

Лічильники газу не встановлено в основному у 

тих квартирах, де не проживають мешканці, та у 

які немає можливості потрапити представникам 

ПрАТ «Тернопільміськгаз». Фактичного споживання 

природного газу в даних квартирах не здійснюється. 

При заселенні вказаних квартир Товариством 

виконуються роботи по встановленню газового 

лічильника і тільки після цього укладається договір 

на розподіл газу з новим власником квартири та 

здійснюється пуск газу споживачеві. 

9 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 побутовими споживачами у кількості 6 

027 одиниць. 
 

(стор. 84-85 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата протягом 2021 року 

здійснювались заходи щодо укладання актів 

розмежування балансової відповідальності з 

споживачами. З усіма новими споживачами, які у 

2021 році заключали договори на розподіл природного 

газу укладалися акти розмежування балансової 

відповідальності. На кінець 2021 року залишились 

неукладеними акти розмежування балансової  

відповідальності в основному з тими споживачами, 

які або не проживають постійно та з причин 

введення на території України карантинних 

обмежувальних заходів з метою запобігання 

поширенню COVID -19. 
 

10 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 

становила 60 049 одиниць. Кількість приладів 

обліку, по яким Товариству необхідно було провести 

повірку побутових лічильників у 2021 році 
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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. 

становила 6 546 одиниць, фактично проведено 

повірку побутових лічильників у кількості 3 243 

одиниць або 49,54 % від кількості приладів обліку, 

по яких у 2021 році настав термін планової повірки.  

Станом на 31.12.2021 залишились 

неповіреними 63 881 побутових лічильників газу. 
 

(стор.85-87 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата зійснюється повірка 

лічильників, які встановлені для розрахунків за 

спожитий природний газ побутовими споживачами 

(населенням) для їх побутових потреб в лабораторії 

підприємства. 

Водночас, потужності лабораторії виявилося 

не достатньо для забезпечення повірки такої 

кількості лічильників. Крім того, на невиконання 

плану 2021 року проведення повірки побутових 

лічильників вплинуло введення на території України 

карантинних обмежувальних заходів з метою 

запобігання поширенню COVID -19. 
 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 15.12.2022 № 829/16-21, 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» у 

розмірі 102 тис. грн за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу 

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

газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме: 

пункту 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, 

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, 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 (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 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497, у частині вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування; 

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої 
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НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до 

НКРЕКП у встановленому порядку; 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення належної організації 

та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет; 

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; 

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

газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І Плану розвитку газорозподільної 

системи на 2021 – 2030 роки газорозподільного підприємства ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ», 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2803 (далі – розділ 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 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у 

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

постанови НКРЕКП від 14 липня 2021 року № 1150 «Про накладення штрафу на ПРАТ 

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

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

та пункту 2 постанови НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності на ринку природного газу»; 

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, 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 ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке 

проводиться у формі відкритого слухання, проєкти рішень, якими врахувати: 
коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на відповідну суму 

довиконання заходів із заміни 1 209 одиниць індивідуальних лічильників газу на суму 258,1 тис. грн 

(без ПДВ) та з придбання 1 003 одиниць індивідуальних лічильників обмінного фонду на суму 791,3 

тис. грн (без ПДВ) розділу I (2021 рік) Плану розвитку та/або в разі непідтвердження фактичного 

виконання, та/або ненадання до НКРЕКП в термін до 31 грудня 2023 року копій підтверджувальних 

документів щодо виконання заходів, на суми коштів, що зазначені в цьому абзаці; 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на суму 144,6 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». 

 

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
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зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» усунути 

порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу 

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

газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме: 

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення встановлення лічильників газу для 

населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується для підігріву 

води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 4.4 Типового договору постачання 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 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення належної організації 

та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет; 

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

газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І (2021) 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 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 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: 

 

1) до 15 лютого 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», 

забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі 

Інтернет та повідомити про це НКРЕКП, 

сплатити споживачам або замовникам компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до 

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

затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156, 

надати пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 28 листопада 2022 

року № 334, зокрема в Інформації щодо стану розрахунків за отриманий у 2021 році природний газ, а 

також за отримані послуги балансування, з даними, зазначеними у формі                                                    

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

системи та стан розрахунків» за січень – грудень 2021 року, та у разі необхідності надати уточнену 
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звітність за цією формою, 

надати пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених у формах № 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 уточнену звітність за 

відповідними формами; 

 

2) до 01 липня 2023 року: 

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

приватних будинках, у яких природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі, 

відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу», 

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; 

 

3) до 31 грудня 2023 року довиконати заходи із заміни 1 209 одиниць індивідуальних 

лічильників газу на суму 258,1 тис. грн (без ПДВ) та з придбання 1 003 одиниць індивідуальних 

лічильників обмінного фонду на суму 791,3 тис. грн (без ПДВ) розділу I (2021 рік) Плану розвитку, та 

надати до НКРЕКП копії підтверджувальних документів. 

 

 

 

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 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» 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 28 листопада 

2022 року № 334, 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 19 жовтня 2022 року № 355, установлено, що 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» (далі –

 ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ») (код ЄДРПОУ 21155959) порушило вимоги 

законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 

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

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської 

діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України 

«Про ринок природного газу», чинних  Кодексу газорозподільних систем, 

інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та 

нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме: 
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підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення 

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та 

приватних будинках, у яких газ використовується для підігріву води та 

приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 

пункту 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, 

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 4.1 Типового договору транспортування природного газу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497 (далі – 

Типовий договір транспортування), у частині вчасного збалансування свого 

портфоліо балансування; 

підпункт 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 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

належної організації та функціонування особистого кабінету споживача в 

мережі Інтернет; 

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання 

коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, 

передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у 

визначеному розмірі та за цільовим призначенням; 

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема 

розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки 

газорозподільного підприємства ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ», 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2803 (далі – 

розділ I (2021 рік) Плану розвитку); 
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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 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме підпункту 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від 14 липня 

2021 року № 1150 «Про накладення штрафу на 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – 

постанова № 1150) та пункту 2 постанови НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

на ринку природного газу» (далі – постанова № 716); 

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 

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) 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: 
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пункту 4.4 Типового договору 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, 

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування, 

пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу 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 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування; 

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 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

належної організації та функціонування особистого кабінету споживача в 

мережі Інтернет; 

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; 

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 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством, а саме постанов № 1150 та № 716; 

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; 
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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 ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» підготувати та 

винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, 

проєкти рішень, якими врахувати: 

коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на 

відповідну суму довиконання заходів із заміни 1 209 одиниць індивідуальних 

лічильників газу на суму 258,1 тис. грн (без ПДВ) та з придбання 1 003 одиниць 

індивідуальних лічильників обмінного фонду на суму 791,3 тис. грн (без ПДВ) 

розділу I (2021 рік) Плану розвитку та/або в разі непідтвердження фактичного 

виконання, та/або ненадання до НКРЕКП в термін до 31 грудня 2023 року копій 

підтверджувальних документів щодо виконання заходів, на суми коштів, що 

зазначені в цьому абзаці; 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на 

суму 144,6 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». 

 

 

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) 
 

«___»______________20__ року                                                       ___________________ 

                                                  (підпис) 



                                                                                                                                                       

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про усунення порушень  

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» 
 

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 28 листопада  

2022 року № 334, 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 21155959) 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 газ використовується для підігріву води та 

приготування їжі – до 01 січня 2016 року, 
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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 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

належної організації та функціонування особистого кабінету споживача в 

мережі Інтернет; 

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема    

розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки 

газорозподільного підприємства ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ», 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2803 (далі – 

розділ 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 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 

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: 
 

1) до 15 лютого 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», 
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забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету 

споживача в мережі Інтернет та повідомити про це НКРЕКП, 

сплатити споживачам або замовникам компенсацію у розмірах, наведених 

у додатку 1 до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП 

від 21 вересня 2017 року № 1156, 

надати пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки 

від 28 листопада 2022 року № 334, зокрема в Інформації щодо стану 

розрахунків за отриманий у 2021 році природний газ, а також за отримані 

послуги балансування, з даними, зазначеними у формі                                                    

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

газорозподільної системи та стан розрахунків» за січень – грудень 2021 року, та 

у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою, 

надати пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених у формах          

№ 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 

уточнену звітність за відповідними формами; 
 

2) до 01 липня 2023 року: 

забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у 

квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується для 

підігріву води та приготування їжі, відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 

частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу», 

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; 
 

3) до 31 грудня 2023 року довиконати заходи із заміни 1 209 одиниць 

індивідуальних лічильників газу на суму 258,1 тис. грн (без ПДВ) та з 

придбання 1 003 одиниць індивідуальних лічильників обмінного фонду на суму 

791,3 тис. грн (без ПДВ) розділу I (2021 рік) Плану розвитку, та надати до 

НКРЕКП копії підтверджувальних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


