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Департамент ліцензійного контролю 

«   30   »    грудня     2022 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі АТ  «УКРТРАНСГАЗ» 

порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності   

із зберігання (закачування, відбору) природного газу та здійснення заходів державного регулювання»  

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області 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 16 листопада 2022 року № 1501 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки АТ «УКРТРАНСГАЗ», та посвідчень на проведення планової 

перевірки від 02 листопада 2022 року № 374, від 15 листопада 2022 року № 390 та від 29 листопада 

2022 року № 407, проведено планову перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) (далі – Товариство, Ліцензіат) вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання 

(закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого  

2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01 січня 2021 року по 31 грудня 

2021 року, за результатами якої складено Акт від 05 грудня 2022 року № 340 (далі – Акт 

перевірки). Пояснення та обґрунтування до Акту перевірки надані Ліцензіатом листом  

від 08 грудня 2022 року № 1001ВИХ-22-4718 (далі – Пояснення). Актом перевірки зафіксовано 

наступні порушення Ліцензійних умов: 

 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункту 2 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 щодо встановлення 

тарифу на послугу із зберігання 

природного газу), не пізніше ніж один 

місяць з дня настання таких змін 

Товариство не повідомляло НКРЕКП про зміни 

ємності Пролетарського підземного сховища газу у 

перевіряємому періоді 

(стор. 4 Акта перевірки) 

За Поясненням Ліцензіата оновлені Відомості про 

місця та засоби провадження господарської 

діяльності із зберігання (закачування, відбору) 

природного газ були надані Товариством до 

НКРЕКП листом від 09.05.2022. 

2 підпункту 3 пункту 2.2. глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

провадження ліцензованої діяльності 

лише за місцем провадження 

діяльності ліцензіата, зазначеним у 

документах, що додаються до заяви 

про отримання ліцензії, та виключно 

із застосуванням заявлених засобів 

провадження господарської 

діяльності (з урахуванням змін до 

документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП) 

АТ «УКРТРАНСГАЗ» здійснювало ліцензовану 

діяльність без урахування змін до заявлених засобів 

провадження господарської діяльності (без надання 

змін до документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП), а саме: Ліцензіат не повідомляв НКРЕКП 

протягом 2021 року про зменшення у 2018 році 

загальної ємності (проєктної) Пролетарського ПСГ. 

Разом з тим, оновлені Відомості про місця та 

засоби провадження господарської діяльності із 

зберігання (закачування, відбору) природного газ 

були надані Товариством до НКРЕКП листом  

від 09.09.2022 

(стор. 5 Акта перевірки) 

3. підпункту 4 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

Протягом 2021 року Ліцензіат надав до 

НКРЕКП із перевищенням встановленого 
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забезпечення складання звітності, 

затвердженої НКРЕКП, щодо 

кожного виду господарської 

діяльності на ринку природного газу, 

що підлягає ліцензуванню, та подання 

її до НКРЕКП 

терміну форму 7-НКРЕКП за період з 01.04.2021 

по 31.03.2022 на 19 днів, а до Управління 

НКРЕКП в м. Києві та Київській області Додаток 3 

до форми № 4-НКРЕКП за березень-липень 2021 

року та форму 6-НКРЕ за лютий 2021 року з 

перевищенням встановлених термінів від 1 до 554 

днів 
 (стор. 13 Акта перевірки) 

 

Товариством у рядку 2 «За ІІ квартал 2021 р.» 

графи 5 «Оплачено за послуги розподілу 

потужності (з урахуванням боргів), тис. грн» 

розділу IV «Стан розрахунків замовників послуг 

зберігання (закачування, відбору) перед 

Оператором газосховищ за надані послуги 

зберігання (закачування, відбору)» форми № 7а-

НКРЕКП за ІІ квартал 2021 року невірно 

відображено оплату замовників послуг. 

Товариством у рядках 1, 2 та 3 «За IV квартал 

2021 р.» графи 1 «Кількість замовників послуг 

зберігання (закачування, відбору), од.» розділу IV 

«Стан розрахунків замовників послуг зберігання 

(закачування, відбору) перед Оператором 

газосховищ за надані послуги зберігання 

(закачування, відбору)» форми № 7а-НКРЕКП за 

ІV квартал 2021 року невірно відображено 

кількість замовників послуг зберігання 

(закачування, відбору). 

Товариство листами від 29.11.2022 та від 

30.11.2022 надало скориговані форми № 7а-

НКРЕКП за ІІ та IV квартали 2021 року відповідно 

 (стор. 13 – 14 Акта перевірки) 

4. підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

обов’язку ліцензіата у разі прийняття 

НКРЕКП рішення про усунення 

порушень вимог Ліцензійних умов 

подати в установлений у рішенні 

строк до НКРЕКП інформацію про 

усунення зазначених у такому 

рішенні порушень із наданням копій 

підтвердних документів, зокрема 

абзаців другого та третього підпункту 

3 пункту 2 постановляючої частини 

постанови НКРЕКП від 19.05.2021  

№ 815 «Про накладення штрафу на 

АТ  «УКРТРАНСГАЗ» за порушення 

вимог законодавства та Ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності із зберігання (закачування, 

відбору) природного газу та 

здійснення заходів державного 

Відповідно до абзаців другого та третього 

підпункту 3 пункту 2 постановляючої частини 

постанови № 815 Товариство зобов’язано у строк 

до 01.12.2021 забезпечити: 

довиконання заходів за Інвестиційною 

програмою на 2020 рік на загальну суму  

258 327,00 тис. грн (без ПДВ) відповідно до 

затвердженого Плану розвитку газосховищ  

на 2020 – 2029 роки. (Плану розвитку газосховищ 

Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 

2020 – 2029 роки, затверджений постановою 

НКРЕКП від 24.06.2020 № 1151 (далі – План 

розвитку газосховищ на 2020 – 2029 роки); 

подання до НКРЕКП копій актів виконаних 

робіт (підтверджуючих документів) за заходами 

Інвестиційної програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 

2020 рік – Плану розвитку газосховищ  

на 2020 – 2029 роки на загальну суму  

258 327,00 тис. грн (без ПДВ). 

АТ «УКРТРАНСГАЗ» листом від 29.11.2021  
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регулювання» (далі – постанова  

№ 815). 

(вх. НКРЕКП від 02.12.2021) повідомило НКРЕКП, 

що з метою виконання підпункту 3 пункту 2 

постановляючої частини постанови № 815 

уточнену звітну інформацію про довиконання 

заходів за Інвестиційною програмою  

АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2020 рік Товариством 

буде надано пізніше з урахуванням її фактичного 

виконання, відповідно до умов договорів. 

(стор. 19 Акта перевірки) 

За Поясненням Ліцензіата, Товариство листом 

від 30.11.2022 надало НКРЕКП остаточну звітну 

інформацію щодо довиконання заходів за 

Інвестиційною програмою АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 

2020 рік Плану розвитку газосховищ  

на 2020 – 2029 роки. 

За поясненнями Товариства, основними 

причинами недофінансування інвестиційної 

програми на 2020 рік є: 

- економія фінансових ресурсів за 

результатами проведених процедур закупівель та 

укладених договорів на суму 40 610 тис. грн; 

- недоцільність реалізації окремих заходів, у 

тому числі у зв’язку зі зміною технічних рішень 

або проведення претензійно-позовної роботи з 

контрагентами стосовно виконання зобов’язань 

по договорах на суму 21 915 тис. грн. 

5. підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

обов’язку використовувати кошти, 

отримані від надання послуг 

зберігання (закачування, відбору) 

природного газу, передбачені 

структурою тарифу (річної 

планованої тарифної виручки) у 

визначеному розмірі та за цільовим 

призначенням, та з дотриманням 

принципів здійснення закупівель 

відповідно до вимог Закону України 

«Про публічні закупівлі». 

У 2021 році виявлено відхилення фактичних 

витрат від планової зваженої структури тарифів. 

Тарифна виручка від закачування, зберігання, 

відбору: 

планова зважена – 2 997 447,7 тис. грн; 

фактична відповідно до тарифної методології – 

3 597 769,2 тис. грн; 

відхилення 600 321,5 тис. грн або 20 %. 

 (стор. 30 Акта перевірки) 

 

 

6. підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

забезпечення додержання принципу 

недискримінації під час укладення 

договорів зберігання (закачування, 

відбору) із замовниками 

Комісією з проведення перевірки здійснено 

аналіз реєстру поданих заяв щодо укладення 

договорів зберігання (закачування, відбір) 

природного газу, за результатами якого  

встановлено, що по 47 заявникам термін 

підписання договору перевищує 10 днів.  

Так, по 6 заявникам затримка у направленні 

договору, за поясненням Ліцензіата, пояснюється 

тим, що кінцева дата направлення договору 

припадала на вихідні та святкові дні, перевищення 

складає від 1 до 3 днів. 

По 3 заявникам, за поясненням Товариства, 

виникла необхідність у поглибленій перевірці 
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документів, перевищення складає від 18 до 25 днів. 

Також при наявності зауважень до доданих до 

заяв документів, Товариство засобами телефонного 

зв’язку та шляхом направлення повідомлень 

електронною поштою повідомляло заявників про 

наявні зауваження до наданих документів. Серед 

зауважень основними є верифікації підпису 

підписанта заявника (по 21 замовникам) 

перевищення складає від 1 до 19 днів та 

зауваження до доданих до заяви документів (по 17 

замовникам) перевищення складає від 1 до 46 днів 

(стор. 50 - 51 Акта перевірки) 

7 підпункту 36 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

обов’язку ліцензіата розробляти та 

щорічно до 31 жовтня подавати на 

затвердження до НКРЕКП та 

виконувати план розвитку 

газосховищ на наступні  

10 років, складений на підставі даних 

про фактичні та прогнозні показники 

попиту і пропозиції на послуги 

зберігання природного газу, та 

звітувати про його виконання у 

встановленому НКРЕКП порядку  

Інвестиційна програма на 2021 рік, при плані 

351 203 тис. грн (без ПДВ) фактично профінансована 

Ліцензіатом на загальну суму 302 865 тис. грн (без 

ПДВ) (в тому числі за період до 07.04.2021 у сумі – 

5 814 тис. грн (без ПДВ) та за період з 08.04.2021 до 

20.01.2022 у сумі – 297 051 тис. грн (без ПДВ)) або 

на 86% від планового рівня, що на 48 338 тис. грн 

(без ПДВ) менше планового показника. 

Виконання по заходах Інвестиційної програми 

2021 року станом на 31.12.2021 згідно з актами 

виконаних робіт становить 371 135 тис. грн (без 

ПДВ) (в тому числі по виконаних заходах 

Інвестиційної програми 2020 року у 2021 році по 

сплачених авансах у 2020 році на суму  

61 060 тис. грн (без ПДВ) та не закритої  

у 2021 році кредиторської заборгованості по 

заходах Інвестиційної програми 2021 року на суму 

7 210 тис. грн (без ПДВ) (план − 302 865 тис. грн 

(без ПДВ)) 

(стор. 87 - 88 Акта перевірки). 

 

На момент проведення перевірки (станом на 

30.09.2022) заходи Інвестиційної програми  

на 2021 рік при плані 351 203 тис. грн (без ПДВ) 

фактично профінансовано на загальну суму 

322 423 тис. грн, або на 92% від планового рівня, 

що на 28 780 тис. грн (без ПДВ) менше планового 

показника. 

Виконання по заходах Інвестиційної програми 

2021 року станом на 30.09.2022 згідно з актами 

виконаних робіт становить 404 940 тис. грн  

(без ПДВ) (в тому числі по виконаних заходах 

Інвестиційної програми 2020 року у 2021 році по 

сплачених авансах у 2020 році на суму  

81 237 тис. грн (без ПДВ) та не закритої  

у 2021 році кредиторської заборгованості по 

заходах Інвестиційної програми 2021 року на суму 

1 280 тис. грн (без ПДВ) (план −  

302 865 тис. грн (без ПДВ)) 

(стор. 92 Акта перевірки). 
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За Поясненням Ліцензіата, Товариством було 

виконано Інвестиційну програму в обсязі  

323 216 тис. грн з урахуванням проведеної економії 

по окремих заходах (у т. ч. доплата від 07.11.2022 

на суму 793 тис. грн (без ПДВ)), Інвестиційна 

програма на 2021 рік виконана на 99 %, що  

на 27 986 тис. грн (без ПДВ) менше планового 

показника. 

8. підпункту 42 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

обов’язку виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та/або 

законодавством 

Пунктом 2 постановляючої частини постанови 

НКРЕКП від 30.12.2020 № 2812 «Про джерела 

фінансування Плану розвитку газосховищ на  

2021 – 2030 роки Оператора газосховищ  

АТ «УКРТРАНСГАЗ»  (далі – постанова № 2812) 

заборонила оператору газосховищ  

АТ «УКРТРАНСГАЗ» використовувати зазначені 

кошти до прийняття НКРЕКП рішення щодо 

затвердження відповідного Плану розвитку.  

Комісією з проведення перевірки встановлено, 

що Ліцензіатом здійснено фінансування заходи 

Інвестиційної програми на 2021 рік до 07.04.2021, 

на загальну суму 5 814 тис. грн (без ПДВ) 

(стор. 100 Акта перевірки). 

 

Товариство у строк до 01.12.2021 не 

забезпечило довиконання заходів за Інвестиційною 

програмою на 2020 рік на загальну суму  

258 327,00 тис. грн (без ПДВ) відповідно до 

затвердженого Плану розвитку газосховищ  

на 2020 – 2029 роки., що передбачено абзацом 

другим підпунктом 3 пункту 2 постановляючої 

частини постанови № 815. 

Станом на 01.12.2021 фактично Товариством 

було здійснено дофінансування заходів за 

Інвестиційною програмою на 2020 рік, відповідно 

до затвердженого Плану розвитку газосховищ на 

2020 - 2029 роки, на загальну суму 153 970 тис. грн 

(без ПДВ). 

(стор. 101 – 102 Акта перевірки). 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 26.12.2022 №861/16-22 відповідно до статей 17, 

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

енергетики та комунальних послуг» Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

1) постанову, якою  

1 Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» щодо недопущення надалі 

порушень Ліцензійних умов. 

 

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 із 

зберігання (закачування, відбору) природного газу для АТ «УКРТРАНСГАЗ» підготувати та 
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винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкти рішень, 

якими врахувати: 

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення  

на суму 105 343 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 01 березня 2023 року до НКРЕКП 

змін до Інвестиційної програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2023 рік Плану розвитку газосховищ на 

2023 – 2032 роки Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ», якими мають бути передбачені 

додаткові заходи на загальну суму 105 343 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок коштів 

економії, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку 

газосховищ на 2021 – 2030 роки, та коштів додатково отриманої тарифної виручки за джерелами 

амортизаційних відрахувань та прибутку на виробничі інвестиції структури тарифів за 2021 рік; 

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на суму 579 тис. грн у 

разі невиконання та/або ненадання у строк до 31 березня 2023 року до НКРЕКП копій 

підтверджувальних документів щодо виконання заходів Інвестиційної програми за 2021 рік Плану 

розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки на загальну суму 579 тис. грн (без ПДВ); 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення  

на суму 760 тис. грн (без ПДВ) (невиконання заходів Інвестиційної програми на 2021 рік Плану 

розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки);  

коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 рік у сторону збільшення на суму 

175 129,0 тис. грн (без ПДВ). З урахуванням коригувань, пов’язаних з незатвердженням Плану 

розвитку газосховищ на 2019 – 2028 роки, врахованих при визначенні та розрахунку тарифів на 

послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу, загальна сума коригувань складатиме 

512 300,0 тис. грн (без ПДВ) у сторону зменшення. 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» усунути порушення 

Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 36 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку 

газосховищ на наступні 10 років, складеного на підставі даних про фактичні та прогнозні 

показники попиту і пропозиції на послуги зберігання природного газу, зокрема Плану розвитку 

газосховищ на 2021 – 2030 роки, для чого у строк: 

до 01 березня 2023 року подати до НКРЕКП зміни до Інвестиційної програми  

АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2023 рік Плану розвитку газосховищ на 2023 – 2032 роки Оператора 

газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ», якими передбачити додаткові заходи на загальну суму  

105 343 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні 

заходів Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки, та 

коштів додатково отриманої тарифної виручки за джерелами амортизаційні відрахування та 

прибуток на виробничі інвестиції структури тарифів за 2021 рік, 

до 31 березня 2023 року довиконати заходи Інвестиційної програми за 2021 рік Плану 

розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки, згідно з листом АТ «УКРТРАНСГАЗ» від 21 грудня 

2022 року № 1001ВИХ-22-4956, на загальну суму 579 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП 

копії підтверджувальних документів щодо виконання зазначених заходів. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю         Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

 
____________________                                    Київ                                 № __________________ 

 

Про застереження щодо недопущення 

надалі АТ  «УКРТРАНСГАЗ» порушень 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності із зберігання 

(закачування, відбору) природного газу 

та здійснення заходів державного 

регулювання 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 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 із зберігання 

(закачування, відбору) природного газу, від 05 грудня 2022 року № 340, 

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 16 листопада  

2022 року № 1501 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

АТ «УКРТРАНСГАЗ» та посвідчень на проведення планової перевірки  

від 02 листопада 2022 року № 374, від 15 листопада 2022 року  

№ 390 та від 29 листопада 2022 року № 407, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далі – АТ «УКРТРАНСГАЗ»)  

(код ЄДРПОУ 30019801) порушило Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, 

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

Ліцензійні умови), а саме: 

підпункт 2 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення 

НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що 
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додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів щодо 

встановлення тарифу на послугу із зберігання природного газу), не пізніше ніж 

один місяць з дня настання таких змін; 

підпункт 3 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження 

ліцензованої діяльності лише за місцем провадження діяльності ліцензіата, 

зазначеним у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, та 

виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської 

діяльності (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 

НКРЕКП); 

підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо кожного виду господарської діяльності 

на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню, та подання її до 

НКРЕКП; 

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата у разі прийняття НКРЕКП рішення про усунення порушень вимог 

Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до НКРЕКП 

інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень із наданням 

копій підтвердних документів, зокрема абзаців другого та третього підпункту 3 

пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 19 травня 2021 року 

№ 815 «Про накладення штрафу на АТ  «УКРТРАНСГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із 

зберігання (закачування, відбору) природного газу та здійснення заходів 

державного регулювання» (далі – постанова № 815); 

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

використовувати кошти, отримані від надання послуг зберігання (закачування, 

відбору) природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої 

тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням, та з 

дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі»; 

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення 

додержання принципу недискримінації під час укладення договорів зберігання 

(закачування, відбору) природного газу із замовниками; 

підпункт 36 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

плану розвитку газосховищ на наступні 10 років, складеного на підставі даних 

про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги зберігання 

природного газу, зокрема Плану розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки 

Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ», затвердженого постановою 

НКРЕКП від 07 квітня 2021 року № 570 (зі змінами, внесеними постановою 

НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2832) (далі – План розвитку газосховищ  

на 2021 – 2030 роки); 

підпункт 42 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку 

виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням 

та/або законодавством, а саме пункту 2 постановляючої частини постанови 
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НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2812 «Про джерела фінансування  

Плану розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки Оператора газосховищ  

АТ «УКРТРАНСГАЗ» та абзацу другого підпункту 3 пункту 2 постановляючої 

частини постанови № 815. 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» щодо 

недопущення надалі порушень Ліцензійних умов. 

 

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 

із зберігання (закачування, відбору) природного газу для АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі 

відкритого слухання, проєкти рішень, якими врахувати: 

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення  

на суму 105 343 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 01 березня  

2023 року до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми  

АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2023 рік Плану розвитку газосховищ на 2023 –  

2032 роки Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ», якими мають бути 

передбачені додаткові заходи на загальну суму 105 343 тис. грн (без ПДВ), у 

тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку газосховищ на 2021 –  

2030 роки, та коштів додатково отриманої тарифної виручки за джерелами 

амортизаційних відрахувань та прибутку на виробничі інвестиції структури 

тарифів за 2021 рік; 

коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення на 

суму 579 тис. грн у разі невиконання та/або ненадання у строк до 31 березня 

2023 року до НКРЕКП копій підтверджувальних документів щодо виконання 

заходів Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку газосховищ  

на 2021 – 2030 роки на загальну суму 579 тис. грн (без ПДВ); 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення  

на суму 760 тис. грн (без ПДВ) (невиконання заходів Інвестиційної програми на 

2021 рік Плану розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки); 
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коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 рік у сторону 

збільшення на суму 175 129,0 тис. грн (без ПДВ). З урахуванням коригувань, 

пов’язаних з незатвердженням Плану розвитку газосховищ на 2019 – 2028 роки, 

врахованих при визначенні та розрахунку тарифів на послуги зберігання 

(закачування, відбору) природного газу, загальна сума коригувань складатиме 

512 300,0 тис. грн (без ПДВ) у сторону зменшення. 
 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 



                                                                                                                                                       

 ПРОЄКТ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про усунення порушень  

АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

 

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 05 грудня  

2022 року № 340, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого 

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

постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далі – 

АТ «УКРТРАНСГАЗ») (код ЄДРПОУ 30019801) усунути порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання  

(закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою НКРЕКП 

від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме: 

підпункту 36 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання 

плану розвитку газосховищ на наступні 10 років, складеного на підставі даних 

про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги 

зберігання природного газу, зокрема Плану розвитку газосховищ на 2021 – 

2030 роки Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 07 квітня 2021 року № 570 (зі змінами, внесеними 

постановою НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2832) (далі – План розвитку 

газосховищ на 2021 – 2030 роки), для чого у строк: 
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до 01 березня 2023 року подати до НКРЕКП зміни до Інвестиційної 

програми АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2023 рік Плану розвитку газосховищ на 

2023 – 2032 роки Оператора газосховищ АТ «УКРТРАНСГАЗ», якими 

передбачити додаткові заходи на загальну суму 105 343 тис. грн (без ПДВ), у 

тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку газосховищ на 2021 –  

2030 роки, та коштів додатково отриманої тарифної виручки за джерелами 

амортизаційні відрахування та прибуток на виробничі інвестиції структури 

тарифів за 2021 рік, 

до 31 березня 2023 року довиконати заходи Інвестиційної програми за 

2021 рік Плану розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки, згідно з листом  

АТ «УКРТРАНСГАЗ» від 21 грудня 2022 року № 1001ВИХ-22-4956, на 

загальну суму 579 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії 

підтверджувальних документів щодо виконання зазначених заходів. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


