
 

 

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

« 14 »   лютого   2023 року 

 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про внесення змін до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 27 грудня 2022 року № 141-р»  

«Про усунення порушень ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг за результатами планової перевірки дотримання 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» (далі – 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ», Ліцензіат, Товариство), Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу прийнято 

розпорядження НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 141-р «Про усунення порушень 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» (далі – Розпорядження). Відповідно до абзацу 

десятого розпорядчої частини Розпорядження ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» було 

зобов’язане: 
 

до 15 лютого 2023 року: 

здійснити розрахунки із 

оператором газотранспортної 

системи за надані послуги 

транспортування, зокрема погасити 

заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» (далі – ТОВ 

«ОПЕРАТОР ГТС 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» (далі – ТОВ «ГК 

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ») 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» листом від 

03 січня 2023 року № 135 повідомило НКРЕКП, 

що ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» було 

включено до Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання заборгованості 

суб’єктів ринку природного газу, відповідно до 

постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2022 року 

№ 1286 відповідно до Закону України від 

14 липня 2021 року № 1639-ІХ «Про заходи, 

спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку 

природного газу» (зі змінами, внесеними 

Законами України від 16 грудня 2021 року 

№ 1974-ІХ та від 29 липня 2022 року № 2479-ІХ). 

Ліцензіатом зазначено, що заборгованість 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» перед ТОВ 

«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» та ТОВ «ГК 

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» підлягає врегулюванню 

у відповідності до Закону України № 1639-IX. 

Станом на даний час процес із врегулювання 

заборгованості в рамках Закону України № 1639-

IX триває. 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» листом від 03 січня 2023 року № 135 звернулось 

до НКРЕКП щодо відтермінування строку виконання вимог підпункту 27 пункту 
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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 до 31 березня 2023 року та внесення 

змін в розпорядження № 117-р. 
 

 

Ураховуючи звернення ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» (лист від 03 січня 

2023 року № 135), 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: 

 

унести до розпорядчої частини розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 

грудня 2022 року № 141-р «Про усунення порушень ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» 

такі зміни: 

 

1) абзаци другий та третій пункту 1 виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами другим 

– п’ятим; 

 

2) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту: 

«2) 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»;». 

У зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4. 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю                                                                               Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 
Про внесення змін до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 27 грудня 2022 року № 141-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 ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» від 03 січня 2023 року       

№ 135, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 
ВИРІШИЛА: 

 

Унести до розпорядчої частини розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

27 грудня 2022 року № 141-р «Про усунення порушень 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬMІСЬКГАЗ» такі зміни: 

 

1) абзаци другий та третій пункту 1 виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами 

другим – п’ятим; 

 

2) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту: 

«2) до 01 квітня 2023 року: 

здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед 
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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»;». 

У зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4. 

 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 


