
Департамент ліцензійного контролю 

 « 28 »  лютого  2023 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з постачання природного газу»   

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» 
 

Сектором НКРЕКП у Вінницькій області (далі – Сектор НКРЕКП, ТО НКРЕКП) відповідно до 

Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 

23 листопада 2022 року № 1550, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 04 січня 

2023 року № 8, проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39593306) (далі - ТОВ «Вінницягаз 

збут», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року 

№ 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року, за 

результатами якої складено Акт від 06 лютого 2023 року № 81 (далі – Акт № 81).  

Пояснення та обґрунтування (заперечення) до Акту перевірки № 81 надані до НКРЕКП та 

Сектору НКРЕКП Ліцензіатом листом від 10 лютого 2023 року № 217007.2-СЛ-142-0223 

(вх. № 2585/1-23 від 13.02.2023) (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо виконання умов 

(вимог) чинних Правил постачання 

природного газу, що затверджуються 

НКРЕКП, а також договорів природного 

газу  
 

Положеннями пункту 24 розділу ІІІ Правил 

постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі – 

Правила постачання) в частині зарахування у разі 

переплати суми переплати в рахунок оплати на 

наступний розрахунковий період або повернення на 

поточний рахунок споживача на його письмову 

вимогу протягом п'яти робочих днів після 

отримання такої вимоги. 

За результати аналізу звернень споживачів, а 

також інформації та документів, наданих 

ТОВ «Вінницягаз збут» на запити НКРЕКП від 

18.01.2023 № 30/10-23 та від 26.01.2023 №30/18-23 

встановлено, що по 9 споживачам, а саме 

Ходору В.В., Кущій Н. Д., Пилипенку О. О., 

Подолянчук О. С., Поліщук К. П., Тидень В. І., 

Корунець М. І., Губрій Н. М., Нікітюк Т. Г. 

Ліцензіатом повернуті кошти з недотриманням 

терміну визначеному пунктом 24 розділу ІІІ 

Правил постачання. 
 (стор. 16 -17 Акта) 

 

В Акті № 81 зазначено, що від споживачів 

Кучерук Т. І., Швець А. С. та Костюк О. А. за 

інформацією Ліцензіата, не надходили заяви на 

повернення коштів. По особовому рахунку 

споживача Кучеренко В. Ф. відсутня переплата. 
 

За Поясненнями Ліцензіата, Товариство 

прикладає максимум зусиль для врегулювання 



ситуації щодо повернення споживачам переплати 

за спожитий природний газ  шляхом інформування 

споживачів та забезпечення прийому заяв у всіх 

доступних каналах. 

У зв’язку з рішенням Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 10.03.2020 введено карантинні 

обмеження з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

веденням воєнного стану внаслідок збройної агресії 

російської федерації та енергетичною кризою у 

країні, час розгляду заяв і звернень громадян на 

даний час в Товаристві збільшився. 

2 

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині складання 

звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу та подання її 

до НКРЕКП у встановленому порядку 

1)Товариство у періоді, що перевірявся, 

надавало форми звітності в паперовому вигляді з 

порушенням термінів, а саме: 

до НКРЕКП та ТО НКРЕКП: 

форма № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) за ІІІ квартал 2021 року та за 

ІІІ квартал 2022 року від 1 до 106 днів, 

форма № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) 

за серпень та листопад 2021 року на 1 день; 

до НКРЕКП: 

форма № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) 

за вересень 2021 року на 1 день.  

(стор. 21 - 22 Акта) 

Довідково зазначено, що звіт за формою       

№ 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт 

про оптові ціни на природний газ» за ІІІ квартал 

2021 року надано до НКРЕКП з порушенням 

терміну на 1 день. 
 

2) Виявлено невідповідність чистого доходу при 

заповненні Ліцензіатом форми № 5-НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) за період з 4 кварталу 

2020 року по 4 квартал 2022 року. 

(стор. 22 Акта) 

За Поясненнями Ліцензіата листом від 

03.02.2023 №2172-Сл-112-0223 направлено до 

НКРЕКП виправлені форми № 5-НКРЕКП-газ-

моніторинг (квартальна) за період з 4 кварталу 

2020 року по 4 квартал 2022 року 
 

3) Виявлено, що у формі звітності № 5-НКРЕКП-

газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на 

природний газ» за IV квартал 2021 року не 

відобразив обсяг природного газу відібраний з 

газосховищ в обсязі 1 443,111 тис. куб. м. 

(стор.  23 Акта) 
 

За Поясненнями Ліцензіата листом № 21701-Сл-

118-0223 від 08.02.2023 ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» 

направило до НКРЕКП (на електрону адресу з 

використанням КЕП та поштову адресу) та ТО 



НКРЕКП уточнену форму звітності                          

№ 5-НКРЕКП-газ–моніторинг (квартальна) «Звіт 

про оптові ціни на природний газ» на ІV квартал 

2021 року. 

3 

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині дотримання 

мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, 

затверджених НКРЕКП, затверджених 

НКРЕКП постановою від 21 вересня 

2017 року № 1156 (далі – Стандарти та 

вимоги). 
 

Перевіркою встановлено порушення терміну 

подання інформації за додатками 10, 11, 12, 14 до 

Стандартів та вимог до ТО НКРЕКП: 

- за І квартал 2021 року на 4 дні; 

- за ІІІ квартал 2022 року на 1 день. 

Ліцензіатом недотримані вимоги пунктів 4.1 та 

4.6 глави 4 Стандартів та вимог, у частині подання 

постачальником інформації щодо показників 

комерційної якості надання послуг постачальника 

природного газу, переліку джерел інформації, 

реєстру письмових звернень споживачів, реєстру 

надання послуг щоквартально до НКРЕКП та її 

територіальних органів за місцезнаходженням 

постачальника не пізніше ніж через 50 днів після 

звітного періоду. 
 (стор. 31-32 Акта) 

 

За Поясненнями Ліцензіата вищезазначена 

інформація була направлена до НКРЕКП та 

ТО НКРЕКП: за І квартал 2021 року - 12.05.2021 та 

за ІІІ квартал 2022 року - 15.11.2022 

4 

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з 

постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших 

нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, 

а саме: 

4.1 

положень пункту 1 глави 1 розділу 

XIV Кодексу газотранспортної 

системи, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (далі – 

Кодекс ГТС) та положень пункту 4.1 

Типовому договору транспортування 

природного газу, затвердженому 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 

№ 2497 (далі – Типовий договір 

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. 

ТОВ «Вінницягаз збут» протягом 2021-2022 

років 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 3 626,96 тис. куб. м., протягом 

2022 року в обсязі 0,242 тис.  куб. м. та 

позитивного небалансу протягом 2021 року у 

обсязі 5636,17 тис. куб. м. 
(стор. 48-49 Акта) 

 

За Поясненнями Ліцензіата ТОВ «Вінницягаз 

Збут» врегульовані щодобові небаланси шляхом 

оформлення ТОВ «Оператор ГТС України» та 

направлення одностороннього акту врегулювання 

щодобових небалансів Товариства за 2021-2022 

роки.  

ТОВ «Вінницягаз збут» за добовий небаланс 

природного газу ТОВ «Оператор ГТС України» 

здійснювало оплату, а саме за березень, квітень, 

серпень і жовтень 2021 року; та за травень 2022 

року 

4.2 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 

17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності 

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом не 

подано до НКРЕКП в електронному вигляді з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12


суб’єктами господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг до 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» у 

частині обов’язку ліцензіатів подавати 

до НКРЕКП фінансову 

звітність  виключно в електронному 

вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи ліцензіата та/або 

кваліфікованої електронної печатки 

ліцензіата з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги» на адресу 

finstatement@nerc.gov.ua 

уповноваженої особи ліцензіата фінансову звітність 

за ІІІ квартал  2021 року.  

(стор. 52 - 53 Акта) 
 

Під час проведення перевірки 

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» листом від 01.02.2023 

№ 2172-Сл-98-0223 подано до НКРЕКП фінансову 

звітність з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису за ІІІ квартал 2021 року. 

 

4.3 

положень пункту 5 розділу ІІ 

Правил постачання, щодо належного 

повідомлення споживача 

постачальником про його намір змінити 

умови договору постачання природного 

газу не пізніше ніж за 30 днів до 

набрання чинності такими змінами. 

ТОВ «Вінницягаз збут» не було направлено 

ТОВ «Кондитерський дім «Вацак» належних 

повідомлень про його намір змінити умови договору 

постачання природного газу не пізніше ніж за 30 

днів до набрання чинності такими змінами. За 

інформацією ТОВ «Вінницягаз Збут», окремі 

повідомлення споживачам природного газу про 

намір зміни ціни природного газу за 30 днів до 

запланованої зміни не надсилались. 

(стор. 51 - 52 Акта) 

За Поясненнями Ліцензіата укладаючи Договір 

від 01.12.2020 № 41СР217-1410-20 ТОВ КД «Вацак» 

погодився, що протягом дії договору ціна на 

природний газ може змінюватися та при цьому 

додаткових повідомлень про зміну ціни йому надати 

не потрібно. Протягом дії Договору 

ТОВ «Вінницягаз Збут» щомісячно надавались 

ТОВ КД «Вацак» рахунки на попередню оплату 

природного газу, в яких, зокрема, зазначалась ціна 

природного газу в відповідному місяці. Крім того, 

ТОВ КД «Вацак» щомісячно підписувались акти 

приймання-передачі природного газу, в яких 

зазначалась ціна природного газу в розрахунковому 

місяці. 
 

Враховуючи вищезазначене, 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» Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти: 

1) постанову, якою  

накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЯГАЗ 

ЗБУТ» у розмірі 850 тис. грн за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме: 

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання 

природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-

правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме: 

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

частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19


пункту 5 розділу ІІ Правил постачання у частині належного повідомлення споживача 

постачальником про його намір змінити умови договору постачання природного газу не пізніше ніж за 

30 днів до набрання чинності такими змінами, 

пункту 24 розділу ІІІ Правил постачання у частині зарахування переплати в рахунок оплати на 

наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову 

вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17.02.2021 № 254 «Про подання фінансової звітності 

суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – постанова 

№ 254), у частині подання до НКРЕКП фінансової звітності виключно в електронному вигляді у 

форматі Excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата 

та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на адресу 

finstatement@nerc.gov.ua; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункт 13 у частині виконання умови (вимоги) чинних Правил постачання природного газу, 

що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу, 

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження 

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

порядку, 

підпункт 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП. 
 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» 

(код ЄДРПОУ 39593306) усунути порушення підпункту 18 пункту 2.2 Ліцензійних умов, у частині 

складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку, для чого у строк до 30 березня 

2023 року надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей:  

між інформацією щодо стану укладання договорів на постачання природного газу 

ТОВ «Вінницягаз збут» станом на 31.12.2022, зазначеною в Акті № 81 та у формі звітності              

№ 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за 

ІV квартал 2022 року, зокрема щодо загальної кількості споживачів, та у разі необхідності надати 

уточнену форму звітності,  

між інформацією щодо обсягів закупівлі природного газу відповідно до актів приймання-

передачі природного газу за період з січня 2021 року по грудень 2022 року, зазначеною в Акті № 81 та 

у формі звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника 

природного газу» за ІІІ квартал 2021 року, зокрема щодо обсягу закупівлі у оптових продавців на 

ринку України у розмірі 1 593,799 тис. куб. м, та у разі необхідності надати уточнену форму звітності, 

між інформацією щодо стану розрахунків споживачів природного газу з ТОВ «Вінницягаз збут»  

за отримані обсяги природного газу у 2021 – 2022 роках, зазначеною в Акті № 81 та у формах звітності 

№ 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» і 

№ 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу з 

постачання природного газу побутовим споживачам» за 2021 – 2022 роки, зокрема щодо розрахунків 

за природний газ, та у разі необхідності надати уточнені форми звітності, 

між інформацією щодо фактичного обсягу оптового продажу природного газу ТОВ «Вінницягаз 

збут» за 2022 рік, зазначеною в Акті № 81 та у формі звітності № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ» за І – IV квартали 2022 року, зокрема щодо 

обсягу оптового продажу у розмірі 68,79 тис. куб. м, та у разі необхідності надати уточнену форму 

звітності. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12


ПРОЄКТ 

  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      
____________________                                     Київ                                 № __________________ 

 

Про накладення штрафу на 

АТ  «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» за 

порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання 

природного газу  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 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 постачання природного газу, від 06 лютого 2023 року 

№ 81, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 

23 листопада 2022 року № 1550, постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 97 

«Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ  «ВІННИЦЯГАЗ 

ЗБУТ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 04 січня 2023 року 

№ 8, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (далі – ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ») (код ЄДРПОУ 

39593306) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з постачання 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 постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання 

природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, 

які регулюють ринок природного газу, а саме: 

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 
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природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року 

№ 2497 (далі – Типовий договір транспортування), у частині вчасного 

збалансування свого портфоліо балансування, 

пункту 5 розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила постачання), у 

частині належного повідомлення споживача постачальником про його намір 

змінити умови договору постачання природного газу не пізніше ніж за 30 днів до 

набрання чинності такими змінами, 

пункту 24 розділу ІІІ Правил постачання у частині зарахування переплати 

в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на 

поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих 

днів після отримання такої вимоги, 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17.02.2021 № 254 «Про подання 

фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – постанова 

№ 254) у частині подання до НКРЕКП фінансової звітності виключно в 

електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої 

електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункт 13 у частині виконання умови (вимоги) чинних Правил 

постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів 

постачання природного газу, 

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання 

її до НКРЕКП у встановленому порядку, 

підпункт 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених 

НКРЕКП. 

 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» у розмірі 850 000 (вісімсот 

п’ятдесят тисяч) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних 

умов, а саме:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12
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пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності 

з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання 

природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, 

які регулюють ринок природного газу, 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 5 розділу ІІ Правил постачання у частині належного повідомлення 

споживача постачальником про його намір змінити умови договору постачання 

природного газу не пізніше ніж за 30 днів до набрання чинності такими змінами, 

пункту 24 розділу ІІІ Правил постачання у частині зарахування переплати 

в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на 

поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих 

днів після отримання такої вимоги, 

пункту 2 постанови № 254 у частині подання до НКРЕКП фінансової 

звітності виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 13 у частині виконання умови (вимоги) чинних Правил постачання 

природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання 

природного газу, 

підпункту 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання 

її до НКРЕКП у встановленому порядку, 

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених 

НКРЕКП. 

 

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»). 

 

 

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) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
mailto:finstatement@nerc.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#n12


                                                                                                                                                       

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

 

Про усунення порушень  

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» 

 

 

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 06 лютого 

2023 року № 81 (далі – Акт № 81), проведеної відповідно до Плану здійснення 

заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39593306) усунути порушення 

підпункту 18 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП 

від 16 лютого 2017 року № 201 у частині складання звітності, затвердженої 

НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку, для чого у 

строк до 30 березня 2023 року надати до НКРЕКП пояснення щодо 

розбіжностей:  

між інформацією щодо стану укладання договорів на постачання 

природного газу ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» станом на 31.12.2022, зазначеною 

в Акті № 81 та у формі звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) 
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«Звіт про діяльність постачальника природного газу» за ІV квартал 2022 року, 

зокрема щодо загальної кількості споживачів, та у разі необхідності надати 

уточнену форму звітності,  

між інформацією щодо обсягів закупівлі природного газу відповідно до 

актів приймання-передачі природного газу за період з січня 2021 року по 

грудень 2022 року, зазначеною в Акті № 81 та у формі звітності  

№ 5-НКРЕКП газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника 

природного газу» за ІІІ квартал 2021 року, зокрема щодо обсягу закупівлі у 

оптових продавців на ринку України у розмірі 1 593,799 тис. куб. м, та у разі 

необхідності надати уточнену форму звітності, 

між інформацією щодо стану розрахунків споживачів природного газу з 

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» за отримані обсяги природного газу у  

2021 – 2022 роках, зазначеною в Акті № 81 та у формах звітності  

№ 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника 

природного газу» і № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про 

діяльність постачальника природного газу з постачання природного газу 

побутовим споживачам» за 2021 – 2022 роки, зокрема щодо розрахунків за 

природний газ, та у разі необхідності надати уточнені форми звітності, 

між інформацією щодо фактичного обсягу оптового продажу природного 

газу ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» за 2022 рік, зазначеною в Акті № 81 та у 

формі звітності № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові 

ціни на природний газ» за І – IV квартали 2022 року, зокрема щодо обсягу 

оптового продажу у розмірі 68,79 тис. куб. м, та у разі необхідності надати 

уточнену форму звітності. 

 
 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


