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Департамент ліцензійного контролю 

 « 07 » лютого  2023 року 

 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на  

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» 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 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ»  

 

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 20.12.2022 № 1778 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки АТ «ВОЛИНЬГАЗ» та посвідчення на проведення планової перевірки 

від 29.11.2022 № 419, Сектором НКРЕКП у Волинській області (далі – Сектор НКРЕКП) у термін з 

13 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року проведено планову перевірку щодо дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» 

(далі – АТ «ВОЛИНЬГАЗ», 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 АТ «ВОЛИНЬГАЗ» складено Акт від 09 січня 2023 року № 14 

(далі – Акт перевірки). Пояснення до Акту перевірки, надані Ліцензіатом листами від 13.01.2023             

№ 430-Сл-436-0123 (вх. НКРЕКП від 16.01.2023 № 832/1-23) та від 13.01.2023 № 430-Сл-444-0123 

(вх. НКРЕКП від 16.01.2023 № 842/1-23) (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 до НКРЕКП (на паперових носіях) з 

порушенням встановлених термінів: 

форму № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) – за І – ІІ квартали 2021 року на 1 день; 

форма № 8в - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) – 

за січень, лютий, квітень, травень та грудень 

2021 року від 1 до 2 днів. 

(стор. 15 Акта перевірки) 
 

Щодо невідповідності інформації, зазначеної у 

формах звітності 

Під час перевірки виявлено невідповідність при 

заповненні АТ «ВОЛИНЬГАЗ» даних, наведених у 

формах звітності: № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання 

до газорозподільної» за 2021 рік, а саме у формі № 8а-

НКРЕКП–газ–моніторинг (річна) звітна інформація 

наведена в гривнях, а згідно інструкції дані мають 

бути наведені в тис. грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
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Також встановлено, що Товариство невірно 

зазначило інформацію у формі звітності № 8б-

НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за І-IV квартали 2021 року та у 

формі № 8г - НКРЕКП – газ - моніторинг (річна) «Звіт 

про застосування тарифів на послуги розподілу 

природного газу» за 2021 рік, а саме:  

в розділі І «Фінансово-економічні результати 

діяльності підприємства» невірно вказаний чистий 

дохід (виручка) від перевищення фактичного обсягу 

використання потужності споживачами над річною 

замовленою потужністю (об’єкта) об’єктів діючих 

споживачів та нових споживачів; 

в розділі ІІ «Показники ефективності 

використання основних фондів» невірно зазначено: 

річну замовлену потужність (об’єкта) об’єктів 

споживачів, що не є побутовими; величину 

перевищення фактичного обсягу використання 

потужності споживачами над річною замовленою 

потужністю (об’єкта) об’єктів споживачів, що не є 

побутовими (діючий споживач); величину 

перевищення фактичного обсягу використання 

потужності споживачами над річною замовленою 

потужністю (об’єкта) об’єктів споживачів, що не є 

побутовими (новий споживач). 
 

(стор. 15, 40 Акта перевірки) 
 

Ліцензіат листом від 05.12.2022 № 430-Сл-7177-

1222 надав до НКРЕКП кориговані форми звітності 

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

№ 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за І – IV 

квартали 2021 року, а також звіти в електронному 

вигляді з накладенням підпису було надіслано на 

електронну адресу НКРЕКП.  

Листом від 09.01.2023 № 430-Cл-304-0123  

направлено до НКРЕКП та надано Комісії з 

проведення перевірки виправлену форму                      

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

2 підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині 

виконання плану розвитку 

газорозподільної системи на наступні 

10 років. 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» не виконано план розвитку 

газорозподільної системи на наступні 10 років, 

зокрема: 

Розділ І (2021 рік) Плану розвитку газорозподільної 

системи АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2021-2030 роки (далі – 

План розвитку на 2021 рік), затвердженого 

постановою НКРЕКП від 30.12.2020 № 2789 (зі 

змінами). 

Станом на 31.12.2021 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених планових 

джерелах у сумі 35 102,6 тис. грн (без ПДВ), 

профінансовані на загальну суму 32 034,8 тис. грн (без 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16#n1089
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ПДВ) або 91,00 % до затверджених витрат. 

Ліцензіатом закрито актами виконаних робіт  заходи 

на загальну суму 21 957,0 тис. грн (без ПДВ), що 

становить 68,6 % профінансованих витрат. В той же час 

станом на 31.12.2021 залишились недовиконаними 

окремі заходи по розділам І, ІІІ, IV, V, VIII та ІX Плану 

розвитку на 2021-2030 роки. 

Станом на 01.12.2022 заходи розділу І (2021 рік) 

Плану розвитку газорозподільної системи 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2021-2030 роки профінансовані 

та закриті актами виконаних робіт заходи на загальну 

суму 34 245,2 тис. грн (без ПДВ) або 98,0 % до 

затверджених витрат. 
 

 (стор. 21-30 Акта перевірки) 

За Поясненнями Ліцензіата АТ «ВОЛИНЬГАЗ» 

профінансовано, виконано у кількісному та 

вартісному вираженні та закрито актами виконаних 

робіт усі заходи, що були включені до Плану розвитку 

на 2021 рік. 

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  – 541 598,9 тис. грн, 

скоригована на факт – 579 301,81 тис. грн 

(відхилення – 37 702,91 тис. грн), 

фактична відповідно до форми 8г-НКРЕКП-газ 

моніторинг – 581 919,01 тис. грн. (відхилення – 

40 320,10 тис. грн).  
(стор. 33-48 Акта перевірки) 

4 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 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 

отримані у 2021 році послуги по Договору 

транспортування природного газу від 04.02.2020 

№ 202000096 становить 173 205,03 тис. грн, у т.ч.: 

за послуги балансування – 167 391,95 тис. грн;  

за послуги перевищення замовленої потужності – 

5 813,08 тис. грн. 
 

Довідково: станом на 01.12.2022 залишилась 

заборгованість АТ «ВОЛИНЬГАЗ»: 

- перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по Договору від 04.02.2020 

№ 202000096 за послуги, надані у 2021 році  у розмірі 

173 205,03 тис. грн; 

- перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» по Договору від 

17.12.2015 № 1512000700 у розмірі 

515 506,46  тис. грн, у т.ч. за послуги перевищення 

замовленої потужності 2 775,25 тис. грн. та за 

послуги балансування 512 731,21 тис. грн. 
(стор. 59 - 60 Акта перевірки) 
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За Поясненнями Ліцензіата заборгованість перед 

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» підлягає врегулюванню в порядку 

передбаченому Законом України «Про заходи, 

спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку 

природного газу» № 1639-ІХ (зі змінами). 

5 підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання мінімальних 

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

затверджених НКРЕКП, а саме: 

5.1 пунктів 4.1 та 4.6 глави 4 
Стандартів та вимог, у частині подання 

інформації щодо показників 

комерційної якості надання послуг 

оператора газорозподільної системи, 

переліку джерел інформації, реєстру 

письмових звернень споживачів, 

реєстру надання послуг щоквартально 

до НКРЕКП та її територіальних 

органів за місцезнаходженням 

Оператора ГРМ не пізніше ніж через 

50 днів після звітного періоду 

Перевіркою встановлено, що Товариством за 2021 

рік подано до НКРЕКП в паперовому вигляді з 

порушенням встановлених термінів  додатки 5, 6, 7, 9 

за I квартал 2021 року - на 1 день. 
(стор. 63 Акта перевірки) 

 

Під час перевірки АТ «ВОЛИНЬГАЗ» надано 

Комісії з проведення перевірки накладну від 19.05.2021 

№ 234216 на кур’єрську доставку до НКРЕКП 

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

І квартал 2021 року  

5.2 пункту 2.1 глави 2 Стандартів та 

вимог в 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) 

 

Перевіркою встановлено недотримання термінів: 

- надання послуги з пуску газу в газові мережі 

внутрішнього газопостачання за умови укладення 

договору розподілу природного газу (технічної угоди) 

та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом 

ринку природного газу) підтверджених обсягів 

природного газу на відповідний період у міській 

місцевості (за кодом S1.6.1) по споживачу 

Смітюх Ю. І., а саме перевищено на 1 день; 

- надання послуги з пуску газу в газові мережі 

внутрішнього газопостачання за умови укладення 

договору розподілу природного газу (технічної угоди) 

та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом 

ринку природного газу) підтверджених обсягів 

природного газу на відповідний період у сільській 

місцевості (за кодом S1.6.2) по споживачу 

Смолка К. І., а саме  перевищено на 13 днів; 

- забезпечення підключення об’єкта замовника до 

ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього 

та внутрішнього газопостачання) після надання 

Оператору ГРМ замовником підтвердних документів 

про введення в експлуатацію газових мереж 

внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність 

у точці приєднання (за кодом S1.5.1) по 1 споживачу: 

Ніколайчук Ю. Л., а саме перевищено на 1 день; 

- тимчасового припинення розподілу природного 

газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача (за 

кодом S5.1) по 1 споживачу: Калюжний В. В., а саме  

перевищено на 18 днів. 

 

5.3 
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) компенсації у 

розмірах, наведених у додатку 1 до 

цих Стандартів та вимог; 
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Компенсація за недотримання Стандартів та 

вимог Товариством Споживачам не сплачена. 
 (стор. 64 – 68 Акта перевірки) 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що у додатку 9 до Стандартів та вимог за І-IV 

квартали 2021 року терміни надання послуги з проведення експертизи ЗВТ та/або пломби (п. 2 гл. 10 

розділу Х Кодексу ГРМ) (код послуги S7.2) перевищено від 1 до 22 робочих днів по 107 заявникам: 

Юзючук Г. В., Ярощук Н. А., Ледєшков Г. М., Джига В. В., Петерчук Н. Ф., Скопич Л. А., 

Кузьмич О. В., Дяговець Н. І., Чернійчук Р. В., Степюк О. В., Ляшук В. А., Бортнічук Г. І., Додь Ю.А., 

Мельник І. В., Зелінська Р. В., Шаламай Г. М., Рожій В. В., Грищук І. О., Максимук М. П., 

Романюк К. Ю., Кошелюк О. С., Бащук В. Н., Троян Ю. Є., Панасюк Н. П., Білотіна М. Д., 

Поліщук В. С., Савицька П.М., Омелянчук В. Н., Смолярчук Н. І., Матіяш Т. П., Заблоцький М. В., 

Костюк Ж. В., Смаль В. М., Мельничук С. М., Бручко Ж. В., Лісковець Г. С., Ярошевич О. К., 

Кибанський О. В., Сінькова В. І., Матвійчук М. М., Булда С. В., Гришук Л. І., Остапук Б. В., 

Рижко Л. І., Максименко В. Я., Лошак В. Х., Гайдашук Г. Л., Кульбачинський А. Г., Лещук В. О., 

Пастушок, Гайдук Н. І., Власюк П. Б., Савчук М. М., Галета Н. М., Склезь В. І., Сінкевич А. В., 

Парнак А. М., Романюк Г. В., Дацюк Р. Д., Гаврилюк Л. І., Мартинюк В. І., Кондратюк М. П., 

Фалюш Р.В., Фільченкова З. М., Федонюк Я. С., Суднік В. В., Ягусечко Н. О., Ткачук М. П., 

Дружецька Н. Ф., Романюк А. П., Рижук М. А., Панасюк І. В., Шостак Н. П., Дармофал М. К., 

Волочай Г. І., Трачук Ф. Т., Романюк Л. М., Душук О. О., Хилюк Л. М., Шамайло Т. М., Вірич Є. М., 

Гайніцина О. В., Шлука С. В., Ситник А. М., Ляшук Г. Г., Січкарук О. А., Пундик Л. П., Харевич І. М., 

Доманська М. М., Дюмен В. К., Власюк В. В., Дубась В. Г., Гаврилюк А. Н., Мілінчук Г. О., 

Кондратюк С. П., Дмитрук С. П., Каліщук В. С., Бешук Л. П., Шевчук Я. Т., Надашкевич Т. П., 

Лісова Л. К., Панчук О. С., Демчук Ж. В., Євчук Н. О., Антонюк Т. В., Захарченко М. П., Курило Н. Ф.  

Також встановлено, що у додатку 9 до Стандартів та вимог за ІV квартал 2021 року терміни 

надання послуги пуску газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення 

договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним 

суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період  у 

міській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*) (код послуги S1.6.1) перевищено від 2 до 43 робочих днів 

по 5 заявникам: Новоселецький О.М., Дулеба А. А., Сидорук Н. П., Панасюк С. В., Парчук О.В. 

Компенсація за недотримання Стандартів та вимог вищезазначеним 112 споживачам не 

сплачена. 
(стор. 69 - 90 Акта перевірки) 

За поясненнями Ліцензіата 9 Споживачів Ніколайчук Ю. Л., Смітюх Ю. І., Смолка К. І., 

Новоселецький О.М., Дулеба А. А., Сидорук Н. П., Панасюк С. В., Парчук О. В., Калюжний В. В., 

надали заяви про відсутність претензій до АТ «ВОЛИНЬГАЗ» , у зв’язку з тим, що виконання послуг 

з підключення об’єкта замовника до ГРМ (код послуги S1.5.1), з пуску газу в газові мережі (код 

послуги S1.6.1), з тимчасового припинення розподілу природного газу (код послуги S5.1) переносились 

з причини відсутності замовників і дати завершення робіт попередньо узгоджувались Оператором 

ГРМ із вищезазначеними споживачами у телефонному режимі.  

По іншим споживачам підтверджуючих документів про відсутність претензій споживачів до 

Оператора ГРМ, Ліцензіатом до НКРЕКП не надано. 
 

5.4 пункт 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 електронними журналами реєстрації заяв 

на приєднання, видачі ТУ, погодження проектів 

газопостачання та проектно-кошторисної 

документації (ПКД) встановлено, що Товариством у 

вищезазначеному додатку до Стандартів та вимог 

внесено недостовірні дані, а саме некоректно 

визначено код послуги, невірно зазначено 

персональні дані споживача, некоректно зазначено 

дату початку чи завершення надання послуги у 

визначений законодавством термін, некоректно 
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зазначено адресу по наведеним нижче споживачам 

(замовникам): 

(стор. 90-91 Акта перевірки) 

По споживачам Котик О. М.  та Щербик І. В. невірно визначено код послуги, а саме відображено 

код послуги S1.6.2, має бути S1.6.1 

По споживачу Доманська М. М. невірно зазначено персональні дані споживача. 

По споживачам Склезь І. І., Багрійчук А. А. та Засєкін П. І. невірно зазначено адресу споживачів. 

По 23 споживачах невірно зазначені дати початку та/або завершення надання послуги, зокрема: 

код послуги S1.6.1: Новоселецький О. М., Просвєтов А.М., Майко С.С., Дулеба А.А., 

Олексієвець М. П., Сидорук Н. П., Просвєтова Н.В., Панасюк С.В., Парчук О.В., Кашина Г. В., 

Неверович Ю. І., Комар О. П., Панасюк О. Я., Бринчук Т. Г., Жданюк Р. А., Коваль І. М., 

Гаврилюк Б. П.;  

код послуги S1.6.2: Котик О. М., Багрійчук А. А., Засєкін П. І., Щербик І. В.; 

код послуги S7.2:  Пундик Л. П., Антонюк Т. В. 
 

6 підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо обов’язку 

Ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та чинним 

законодавством. 

Ліцензіат не виконав у встановлені строки  вимоги 

постанови НКРЕКП від 28.07.2021 № 1210 «Про 

накладення штрафу на АТ «ВОЛИНЬГАЗ» за 

порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу та здійснення заходів державного 

регулювання», а саме: 

до 01.12.2021 вимоги абзаців другого, третього, 

п’ятого, шостого підпункту 3 пункту 2 постанови 

№ 1210 (щодо довиконання ІП ); 

до 31.12.2021 вимоги абзаців другого, третього та 

п’ятого підпункту 4 пункту 2 постанови № 1210 (щодо 

встановлення лічильників газу, відповідно до вимог 

Закону України «Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу»; проведення періодичної 

повірки лічильників газу; облаштування засобами 

дистанційної передачі даних власних комерційних 

вузлів обліку). 
 

(стор. 91 -94 Акта перевірки) 

За Поясненнями Ліцензіата інформація по 

виконанню вимог підпунктів 3 та 4 пункту 2 

постанови № 1210, надана до НКРЕКП листами від 

30.11.2021 № 430- Сл-6480-1221 (вх. НКРЕКП від 

03.12.2021 № 25888/1-21), від 06.12.2021 № 430-Сл-

6814-1221 (вх. від 08.12.2021 № 26458/1-21) та від 

10.12.2021 № 430-Сл-6933-1221 (вх. від 13.12.2021 

№ 26856/1-21). 
 

17. 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: 
 

7.1 пункту 1 глави 1 розділу XIV 

Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого постановою НКРЕКП 

від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» протягом 2021 року не 

забезпечувало своєчасної збалансованості свого 

портфоліо балансування та не вчиняло дій щодо 

вчасного збалансування свого портфоліо 
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– Кодекс ГТС) та положень 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; 

 

балансування, що призвело до виникнення 

негативного небалансу природного газу протягом 

2021 року у обсязі 31 200,438 тис. м3. 
 

(стор. 98 Акта перевірки) 
 

За Поясненнями Ліцензіата наявність 

незбалансованого портфоліо обумовлена 

відсутністю на ринку пропозицій продавців 

природного газу, які б мали можливість постачати 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» природний газ для покриття 

обсягів виробничо-технологічних втрат та 

нормативних витрат за цінами, що передбачені 

встановленим тарифом на розподіл природного газу 

для Товариства. 

7.2 підпункту «а» пункту 1 частини 

першої статті 6 Закону України «Про 

забезпечення комерційного обліку 

природного газу» в частині 

забезпечення встановлення 

лічильників газу для населення, що 

проживає у квартирах та приватних 

будинках, в яких природний газ 

використовується: комплексно, у тому 

числі для опалення, - до 1 січня 2012 

року. 
 

Станом на 31.12.2021 Ліцензіатом не забезпечено 

встановлення лічильників газу: 

у 121 споживачів, які використовують газ  

комплексно, у т.ч. для опалення; 
(стор. 101 Акта перевірки) 

 

За Поясненнями Ліцензіата: 121 споживач, які 

використовували газ  комплексно, у т.ч. для опалення 

відключені від системи газопостачання з причини 

порушення правил експлуатації газових приладів та 

за відмову від встановлення побутового лічильника 

газу за кошти АТ «ВОЛИНЬГАЗ» 
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підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 

Ліцензійних умов, в 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 АТ «ВОЛИНЬГАЗ» не було 

оформлено акти розмежування балансової належності 

та експлуатаційної відповідальності сторін із 

споживачами у кількості 60 564 одиниць або 23,6 % 

від загальної кількості споживачів, в т.ч.: 

- з побутовими споживачами (приватний сектор)  

22 946 од. або 16,7 % від загальної кількості 

споживачів; 

- по багатоквартирних будинках (ЖЕК, ОСББ) / 

споживачі 1 350 од./37 618 споживачів або 32,2 % від 

загальної кількості споживачів 

 (стор. 122-123 Акта перевірки) 
 

За Поясненнями Ліцензіата акти розмежування 

балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін із  споживачами не укладені 

у зв’язку з тим, що: 

4514 абонентів відключено від газопостачання; 

3942 абонентів тимчасово не проживають; 

14 490 абонентів відмовились від укладання акту 

розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін;  

1 350 (ЖЕК / ОСББ) не створені ОСББ та 

відсутні уповноважені особи для укладання актів 

розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторі.  
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9 підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 

Ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата забезпечити проведення 

періодичної повірки (у тому числі 

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 

 

Станом на 01.01.2021 кількість лічильників із 

простроченим терміном періодичної повірки 

складала 33 959 одиниць. 

Станом на 31.12.2021 кількість приладів обліку із 

простроченим терміном державної повірки по 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» становила 41 230 лічильників 

газу. Перевіркою встановлено, що у 2021 році 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» було проведено повірку 16 415 

приладів обліку природного газу, або 89,9% від 

загальної кількості приладів обліку, по яких у 

2021 році настав термін планової повірки.  
 

(стор.125-126 Акта перевірки) 
 

За поясненнями Ліцензіата у 2021 році було 

заплановано повірити 24 000 побутових лічильників 

газу, що дозволило б скоротити кількість лічильників 

з протермінованою повіркою на 5748 шт. В умовах 

карантинних обмежень COVID-19 у зв’язку з чим був 

обмежений доступ до помешкань споживачів, що 

спричинило зменшення демонтажу лічильників на 

повірку. 
 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 20.01.2023 № 47/16-21 та додаткових пояснень 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ», наданих листом від 13.01.2023 № 430-Сл-444-0123, 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 АТ «ВОЛИНЬГАЗ» у розмірі 850 тис. грн за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов, а саме : 

пункту 2.1 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; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

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 21 у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 

років, зокрема розділу І (2021 рік) Плану розвитку, 

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 абзаців другого, третього, п'ятого, шостого підпункту 3 пункту 2 

та абзаців другого, третього та п'ятого підпункту 4 пункту 2 Постанови № 1210 ; 

пункт 2.5 Ліцензійних умов, а саме: 
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підпункту 6 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 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 АТ «ВОЛИНЬГАЗ» 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 суму 1 858,6 тис. грн 

(без ПДВ) у разі ненадання у строк до 01 квітня 2023 року до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2023 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки 

газорозподільного підприємства АТ «ВОЛИНЬГАЗ», якими мають бути передбачені додаткові заходи 

на загальну суму 1 858,6 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при 

виконанні заходів Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку; 

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» усунути 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 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: комплексно, у тому числі для опалення, – до 01 січня 

2012 року;  

пункту 2.2 Ліцензійних умов: 

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 21 у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, 

зокрема Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2021 – 2030 роки, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2789 (зі змінами), 

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 щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП,  

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,  

підпункту 8 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: 
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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»; 

надати до НКРЕКП: 

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки від 09 січня 2023 року № 14, 

зокрема у частині отриманої послуги балансування, згідно з актами врегулювання щодобових 

небалансів у 2021 році та в інформації щодо стану розрахунків АТ «ВОЛИНЬГАЗ» за природний газ, 

отриманий у 2021 році, з інформацією, наданою Товариством у формі звітності № 8в-НКРЕКП-газ-

моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» 

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

виправлений додаток 9 до Мінімальних стандартів та вимог за І – IV квартали 2021 року, 

інформацію щодо виплати компенсації 107 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів 

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

постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), 

зміни до Інвестиційної програми АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2023 рік Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки, якими передбачити додаткові заходи на загальну суму 

1 858,6 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 

2021 – 2030 роки; 
 

2) до 01 липня 2023 року забезпечити: 

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, 

у яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення; 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», 

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін 

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

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. 

 

 

 

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 

АТ  «ВОЛИНЬГАЗ» 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 07 лютого 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 09 січня 2023 року 

№ 14, 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 20 грудня 2022 року № 1778 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки АТ  «ВОЛИНЬГАЗ» та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 29 листопада 2022 року 

№ 419, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» (далі – АТ «ВОЛИНЬГАЗ») 

(код ЄДРПОУ 03339459) 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 нормативно-
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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 комплексно, у тому числі для 

опалення, – до 01 січня 2012 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; 

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 21 у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи 

на наступні 10 років, зокрема розділу І (2021 рік) Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки газорозподільного підприємства 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 

2020 року № 2789 (далі – розділ I (2021 рік) Плану розвитку) (зі змінами), 

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 абзаців другого, 

третього, п’ятого та шостого підпункту 3 пункту 2 та абзаців другого, третього 

та п’ятого підпункту 4 пункту 2 постанови НКРЕКП від 28 липня 2021 року 

№ 1210 «Про накладення штрафу на АТ «ВОЛИНЬГАЗ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання»  

(далі – постанова № 1210); 

пункт 2.5 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункт 6 у частині укладання актів розмежування балансової належності 

та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі із споживачами,  
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підпункт 8 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» у розмірі 850 000 (вісімсот 

п’ятдесят тисяч) 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 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

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 21 у частині виконання плану розвитку газорозподільної 

системи на наступні 10 років, зокрема розділу І (2021 рік) Плану розвитку, 

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 абзаців другого, 

третього, п’ятого та шостого підпункту 3 пункту 2 та абзаців другого, третього 

та п’ятого підпункту 4 пункту 2 постанови № 1210; 

пункту 2.5 Ліцензійних умов, а саме: 
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підпункту 6 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 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 АТ «ВОЛИНЬГАЗ» 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 

суму 1 858,6 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 01 квітня 2023 року 

до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2023 рік 

Плану розвитку газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки газорозподільного 

підприємства АТ «ВОЛИНЬГАЗ», якими мають бути передбачені додаткові 

заходи на загальну суму 1 858,6 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за рахунок 

коштів економії, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної програми на 

2021 рік Плану розвитку; 

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 

АТ  «ВОЛИНЬГАЗ» 

 

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 09 січня 

2023 року № 14, 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 «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» 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 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 
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природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, – до 

01 січня 2012 року; 

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 21 у частині виконання плану розвитку газорозподільної 

системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної 

системи АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2021 – 2030 роки, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2789 (далі – Плану розвитку 

газорозподільної системи на 2021  ̶ ̶  2030 роки), 

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; 

пункту 2.5 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 6 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 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 01 квітня 2023 року:  

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані 

у 2021 році послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»; 

надати до НКРЕКП:  

пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті перевірки  

від 09 січня 2023 року № 14, зокрема у частині отриманої послуги балансування, 

згідно з актами врегулювання щодобових небалансів у 2021 році та в інформації 

щодо стану розрахунків АТ «ВОЛИНЬГАЗ» за природний газ, отриманий у 

2021 році, з інформацією, наданою Товариством у формі звітності                      

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

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

у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою, 

інформацію щодо виплати компенсації 107 споживачам за недотримання 

Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 
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постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 

2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), 

виправлені додатки 9 до Мінімальних стандартів та вимог за 

І – IV квартали 2021 року, 

зміни до Інвестиційної програми АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2023 рік Плану 

розвитку газорозподільної системи на 2023 – 2032 роки, якими передбачити 

додаткові заходи на загальну суму 1 858,6 тис. грн (без ПДВ), у тому числі за 

рахунок коштів економії, яка виникла при виконанні заходів Інвестиційної 

програми на 2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2021 – 2030 роки; 
 

2) до 01 липня 2023 року забезпечити: 

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах 

та приватних будинках, у яких природний газ використовується комплексно, у 

тому числі для опалення, відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини 

першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу», 

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної 

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

числі зі споживачами, 

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. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


