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Департамент ліцензійного контролю 

 « 31 » січня  2023 року 

 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на 

ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 

 

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), постанови НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 1680 

«Про збільшення строку проведення планової перевірки ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» та посвідчення на 

проведення планової перевірки від 21.11.2022 № 400 Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області (далі 

– Сектор НКРЕКП) у термін з 06 грудня 2022 року по 02 січня 2023 року проведено планову перевірку 

щодо дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» (далі – ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ», 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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» складено Акт від 02 січня 

2023 року № 3 (далі – Акт перевірки). Пояснення до Акту перевірки, надані Ліцензіатом листом від 06 

січня 2023 року № 16 (вх. НКРЕКП від 09.01.2023 № 367/1-23) (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 з порушенням встановлених термінів, а 

саме: 

до НКРЕКП:  

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

IІІ квартал 2021 року – від 14 до 21 днів 

до Сектору НКРЕКП  

форма № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг за I - IІІ 

квартал 2021 року – від 10 до 25 днів, 

до НКРЕКП (на паперових носіях) з порушенням 

термінів форма № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(місячна) за січень, березень-липень, вересень – від 2 

до 8 днів. 

Щодо невідповідності інформації зазначеної у 

формах звітності: 

1. Комісією з проведення перевірки виявлено не 

вірно зазначена інформація в розділі IІІ «Cтан 

розрахунків Оператора ГРМ/Оператора ГТС перед 

Оператором ГТС/Оператором ГРМ» форми звітності 



2 

 

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

використання потужності газорозподільної системи 

та стан розрахунків» за січень – травень 2021 року та 

липень 2021 року. 

Ліцензіат листом від 29.12.2022 надав в 

електронному вигляді з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи ліцензіата до НКРЕКП 

кориговані форми звітності № 8в-НКРЕКП-газ-

моніторинг (місячна) за січень – травень 2021 року 

та липень 2021 року. 

2. Під час перевірки виявлено не вірно зазначена 

інформація в розділі І «Фінансово-економічні 

результати діяльності підприємства» та розділі ІІІ 

«Витрати на ремонт» форми звітності № 8г-

НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за 2021 рік. 

Ліцензіат листом від 31.12.2022 надав в 

електронному вигляді з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи 

ліцензіата до НКРЕКП кориговану форму звітності 

№ 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за 2021 рік. 
 

(стор. 12-14 Акта перевірки) 
 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 07.07.2016 

№ 1234 «Про затвердження форм звітності 

НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку 

природного газу та інструкцій щодо їх  заповнення» 

(із змінами) протягом 2021 року Товариство надало 

до НКРЕКП на паперовому носії та в електронному 

вигляді всі форми звітності.  

2 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: 

Середньозважений тариф: 

передбачена тарифом  – 30 964,00 тис. грн, 

скоригована на факт – 35 863,43 тис. грн 

(відхилення – 4 899,42 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 35 865,00 тис. грн. (відхилення – 

4 901,00 тис. грн). 
 

 (стор. 25-38 Акта перевірки)  

За Поясненнями Ліцензіата фактичні виробничі 

витрати ПрАТ «Шепетівкагаз» від здійснення 

ліцензованої діяльності з розподілу природного газу 

за 2021 рік не відповідають витратам, 

затвердженим НКРЕКП у структурі тарифу. 

Перевищення витрат відбулось у зв’язку із 

підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, 

електроенергію, комплектуючі, обладнання та інші 

матеріали у зв’язку з інфляційними процесами в 
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економіці. Але основною причиною, стало значне 

зростання в 2021 році ціни природного газу на 

потреби ВТВ, на яке Товариство не мало впливу. 

 

3 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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» перед ТОВ «Оператор 

газотранспортної системи України» за отримані 

послуги у 2021 році за договором від 18.12.2019 

№ 19100000221 становить 26 569,95 тис. грн. 

Загальна заборгованість станом на 01.11.2022 

становить 29 570,18 тис. грн. 

Довідково: Станом на 31.12.2021 заборгованість 

ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» за отримані послуги у 

попередні періоди від Філія «Оператор ГТС 

України» АТ «Укртрансгаз»  становить 5 382,23 

тис. грн. 
 

 (стор. 45-47 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата зазначена 

заборгованість на момент проведення перевірки 

оскаржується у судовому порядку. 
  

4 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: 

4.1 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,  

щодо зазначення дати початку надання послуги:  

за кодом S 1.1.1 по замовнику Миколайчук В.М. 

(ТОВ «АГРО-ОРМС) 

за кодом S 1.4 по замовнику Навроцька Г. І. 

за кодом S 1.2 Ліцензіатом не вносилась 

інформація щодо погодження проєкту зовнішнього 

газопостачання та його кошторисної частини у разі 

його розробки замовником. 
 

 (стор. 49-52 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата дане порушення є 

технічною помилкою при внесені даних до реєстру 

яке виправлене і скорегована інформація направлена 

до НКРЕКП. 
 

4.2 пункту 4.9 глави 4 Стандартів та 

вимог у частині подання інформації, 

визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї 

глави, яка направляється Оператором 

ГРМ або постачальником до НКРЕКП 

поштою на паперових носіях та в 

електронному вигляді, а також до її 

територіальних органів за 

У періоді, що перевірявся, інформація за 

додатками 5, 6, 7, 9 та 15 до Стандартів та вимог 

подавалась Ліцензіатом до НКРЕКП в паперовому 

вигляді з порушенням терміну, а саме:  

інформація за додатками 5, 6, 7, 9 за ІІІ квартал 

2021 року  – на 3 дні. 
 

(стор. 48-49 Акта перевірки) 
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місцезнаходженням Оператора ГРМ 

або постачальника. 

За поясненнями Товариства, карантинні 

заходи, що діяли протягом 2021 року з метою 

запобігання поширення хвороби COVID-19 

позначилися на роботі всіх організацій, що 

спричинило затримку у доставці поштової 

кореспонденції кур’єрськими службами. 
 

5 підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині обов’язку 

Ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та чинним 

законодавством. 

Товариство не виконало вимоги підпункту 2 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 13.10.2021 № 1801 

«Про накладення штрафу на ПРАТ 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного 

газу та здійснення заходів державного регулювання» 

(далі – Постанова № 1801) у встановлені терміни  до 

31 грудня 2021 року (встановлення лічильників газу, 

укладання актів розмежування, здійснення 

розрахунків з оператором газотранспортної 

системи). 

(стор. 53-54 Акта перевірки) 
 

6 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», 

чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних 

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

6.1 пункту 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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» за 

поставлений ТОВ «ГК «Нафтогаз України» 

природний газ по договору постачання природного 

газу постачальником «останньої надії» станом на 

31.12.2021 складала 11 005,6 тис. грн (рівень оплати 

0,00 %).   

Довідково: Станом на 01.11.2022 зазначена 

заборгованість не сплачена. Загальна сума 

заборгованості складає 51 991,70  тис. грн. 

(стор. 54-57 Акта перевірки) 
 

 

6.2 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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 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 2 350,90632 тис. куб. м. 
 

(стор. 59-60 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата головним фактором 

стала розбіжність фактичних потреб підприємства  

в природному газі для покриття втрат і виробничо-

технологічних витрат природного газу в ГРМ у 

відповідний період. Так граничні обсяги склали 1695,0 

тис. м .куб., а фактичні витрати склали 2608,0 тис. 

м. куб.  

6.3 підпункту «а» пунктів 1 та 2 
 

Перевіркою встановлено, що на 31.12.2021 
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частини першої статті 6 Закону 

України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного 

газу» (у редакції чинній з 20.01.2018) 
в частині забезпечення встановлення 

лічильників газу для населення, що 

проживає у квартирах та приватних 

будинках, в яких природний газ 

використовується тільки для 

приготування їжі - до 1 січня 2021 

року. 

кількість споживачів природного газу, не 

забезпечених лічильниками газу 163 споживача, які 

використовують газ тільки для приготування їжі. 

(стор. 65-66 Акта перевірки) 

 

За поясненнями Ліцензіата ПрАТ 

«Шепетівкагаз» не встановлено лічильники газу по 

причині відсутності абонентів за місцем 

проживання. Товариством неодноразово 

направлялися листи абонентам за місцем 

проживання, але у зв’язку із відсутністю абонентів 

листи повернуті до організації. Лічильники будуть 

встановлені Товариством як тільки з’явиться 

фізична можливість. 
 

7 підпункту 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 з 

побутовими споживачами (приватний сектор) у 

кількості 161 одиниць або 1,24 %, від загальної 

кількості споживачів  

(стор. 78-79 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата станом на 

31.12.2021 ПрАТ "Шепетівкагаз" не укладено актів 

розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін з 

побутовими споживачами у кількості 161 актів. Це 

пов'язане з відсутністю споживачів тривалий час, не 

проживанням власників (робота за кордоном та 

інше), тимчасовим відключенням абонентів від 

газопостачання (у випадку поновлення 

газопостачання за такими об’єктами робота по 

укладанню актів розмежування буде проведена в 

найкоротші терміни) та не можливістю 

спілкування з тими споживачами, справи яких 

знаходяться в судовому провадженні, тощо. 

 
 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 19.01.2023 № 45/16-23, 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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» у розмірі 

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

пункту 2.1 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 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та пункту 4.1 Типового договору транспортування у 

частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування, 

пункту 4.4 Типового договору постачання у частині зобов’язання споживача щодо оплати 
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рахунка, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до 

закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 6 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку, 

підпункту 16 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 27 у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за 

надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договорами транспортування 

природного газу, 

підпункту 29 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, 

підпункту 31 у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням 

та чинним законодавством, а саме підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини постанови № 1801; 

підпункту 6 пункту 2.5 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. 

 

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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у 

формі відкритого слухання, проєкти рішень, якими врахувати: 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на суму 22,1 тис. грн 

(без ПДВ) (економія при фактичному виконанні заходів Інвестиційної програми на 2021 рік Плану 

розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки); 

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: 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВКАГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03361394) 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, в яких природний газ використовується 

тільки для приготування їжі –  до 01 січня 2021 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 
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цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного 

газу; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 6 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку, 

підпункту 27 у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за 

надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договорами транспортування 

природного газу, 

підпункту 6 пункту 2.5 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, для чого у строк:      

 

1) до 01 квітня 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», 

надати до НКРЕКП: 

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 укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами, 

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». 

 

 

 

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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 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 31 січня 2023 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 02 січня 2023 року 

№ 3, 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 13 грудня 2022 року № 1680 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 

та посвідчення на проведення планової перевірки від 21 листопада 2022 року 

№ 400, установлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ» (далі – ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ») (код ЄДРПОУ 

03361394) 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 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності 

з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок 

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

документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:  

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, в яких природний газ використовується тільки для 

приготування їжі – до 01 січня 2021 року,  

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – 

Кодекс ГТС), та 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, 

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; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункт 6 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання 

її до НКРЕКП у встановленому порядку,  

підпункт 16 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 27 у частині здійснення розрахунків із оператором 

газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на 

умовах, визначених договорами транспортування природного газу, 

підпункт 29 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП, 

підпункт 31 у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме підпункту 2 пункту 2 

постановляючої частини постанови НКРЕКП від  13 жовтня 2021 року № 1801 

«Про накладення штрафу на ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» 

(далі – постанова № 1801); 

підпункт 6 пункту 2.5 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. 

 



 3 

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 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ» у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень за порушення 

вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:  

пункту 2.1 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 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та пункту 4.1 Типового 

договору транспортування у частині вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування, 

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 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 6 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання 

її до НКРЕКП у встановленому порядку, 

підпункту 16 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 27 у частині здійснення розрахунків із оператором 

газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на 

умовах, визначених договорами транспортування природного газу, 

підпункту 29 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП, 

підпункту 31 у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме підпункту 2 пункту 2 

постановляючої частини постанови № 1801; 

підпункту 6 пункту 2.5 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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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 «ШЕПЕТІВКАГАЗ» підготувати та 

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

проєкти рішень, якими врахувати: 

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на 

суму 22,1 тис. грн (без ПДВ) (економія при фактичному виконанні заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи 

на 2021 – 2030 роки); 

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) 
 

«___»______________2023 року                                                           ___________________ 

                                                            (підпис) 



                                                                                                                                                       

 ПРОЄКТ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

 

Про усунення порушень  

ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 
 

 

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 02 січня  

2023 року № 3, 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 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361394) 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 
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приватних будинках, в яких природний газ використовується тільки для 

приготування їжі –  до 01 січня 2021 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; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 6 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання 

її до НКРЕКП у встановленому порядку, 

підпункту 27 у частині здійснення розрахунків із оператором 

газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на 

умовах, визначених договорами транспортування природного газу, 

підпункту 6 пункту 2.5 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, для чого у строк:      
 

1) до 01 квітня 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», 

надати до НКРЕКП: 

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 укладення актів розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі із споживачами, 

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 
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частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу». 
 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


