
 

 

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«    »   січня   2023 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 13 грудня 2022 року № 122-р»  

«Про усунення порушень АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг за результатами планової перевірки дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЧЕРКАСИГАЗ» (далі – АТ «ЧЕРКАСИГАЗ», Ліцензіат, Товариство), Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу прийнято 

розпорядження НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 122-р «Про усунення порушень 

АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (далі – Розпорядження). Відповідно до абзаців десятого- 

дванадцятого розпорядчої частини Розпорядження АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» було 

зобов’язане: 
 

до 20 січня 2023 року здійснити 

розрахунки із оператором 

газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування, зокрема 

погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» (далі - ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГТС УКРАЇНИ») 

 

Листом від 10.01.2023  №  48/09                   

АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»  повідомило НКРЕКП 

про те, що АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»  протягом 

2021 року отримано від ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГТС УКРАЇНИ» послуги замовленої 

потужності та добового балансування за 

договором від 03.12.2019 №19110000215. 

Станом на 31.12.2021 заборгованість                       

АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГТС УКРАЇНИ» за надані послуги згідно 

вказаного Договору становила 489 854,58 тис. 

грн.  

Станом на 10.01.2023 заборгованість               

489 854,58 тис. грн АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

перед ТОВ «ОПЕРАТОР  ГТС УКРАЇНИ»  не 

погашена.  

до 20 січня 2023 року здійснити 

розрахунки із постачальником 

«останньої надії» за надані послуги 

постачання природного газу, зокрема 

погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (далі – ТОВ  

«ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ») 

Листом від 10.01.2023  №  48/09                   

АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»  повідомило НКРЕКП 

про те, що заборгованість Товариства за 

поставлений ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ» природний газ по договору 

постачання природного газу постачальником 

«останньої надії» (за період листопад – 

грудень 2021 року) станом на 31.12.2021 

складала 176 880,07 тис. грн.   

 Станом на 10.01.2023 заборгованість                                 

176 880,07 тис. грн АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 
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перед ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»               

не сплачена.      

Ліцензіатом було надано пояснення (листом від 10.01.2023  №  48/09), що 

основними причинами заборгованості АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»  перед ТОВ «ОПЕРАТОР  

ГТС УКРАЇНИ» та ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» є: 

- наявність заборгованості ПРАТ «АЗОТ» перед  Оператором ГРМ, яка станом на 

31.12.2022  становила 669 127,61 тис. грн ( сума основного боргу).  

- невідповідність встановленого рівня витрат у структурі тарифу на розподіл 

природного газу за статтею «Вартість газу на нормативні та виробничо-технологічні 

втрати витрати природного газу та власні потреби» за рахунок стрімкого підвищення 

ціни природного газу на ринку України.  

Також Ліцензіат повідомив, що за результатами здійснення ліцензованої 

діяльності з розподілу природного газу за 2021 рік АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» отримало 

збитки у розмірі  424 153,11 тис. грн, що унеможливлює своєчасно та в повному обсязі 

проведення розрахунків з  ТОВ «ОПЕРАТОР  ГТС УКРАЇНИ» та                                               

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». 

Разом з тим, на виконання вимог частини другої статті 3 Закону України «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу» від 14.07.2021 №1639-IX,                                

АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» проводить роботу по підготовці необхідних документів для 

включення в Реєстр підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб'єктів ринку природного газу. 

Листом від 10.01.2023 року № 49/08 АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»  звернулось до НКРЕКП 

щодо відтермінування строку виконання вимог підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, у частині 

здійснення розрахунків з Оператором ГТС за надані послуги транспортування у 

строки та на умовах, визначених договорами транспортування природного газу, та 

виконання пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником 

останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 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,  до                       

31 грудня 2023 року та внесення змін в розпорядження № 122-р. 

 

 

Ураховуючи звернення АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (лист від 10.01.2023 № 49/08), 

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

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від               

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

пропонує внести до Розпорядження такі зміни: 

 в абзаці десятому розпорядчої частини розпорядження Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
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13 грудня 2022 року № 122-р «Про усунення порушень АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» цифри 

та слово «20 січня» замінити цифрами та словом «01 квітня». 

 

 

Заступник директора Департаменту 

ліцензійного контролю                                                                              О. Романенко 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 
Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 13 грудня 2022 року № 122-р 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року 

№ 428, ураховуючи лист АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» від 10 січня 2023 року         

№ 48/09, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 
ВИРІШИЛА: 

 

В абзаці десятому розпорядчої частини розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 13 грудня 2022 року № 122-р «Про усунення порушень 

АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» цифри та слово «20 січня» замінити цифрами та словом   

«01 квітня». 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 


