
Департамент ліцензійного контролю 

 «22»  березня  2023 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності  з розподілу природного газу»   

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 
 

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

до постанови НКРЕКП від 07 лютого 2023 року № 228 «Про проведення позапланової виїзної 

перевірки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», на підставі посвідчення на проведення позапланової перевірки 

від 08 лютого 2023 року № 113, проведено позапланову перевірку щодо дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

КІРОВОГРАДГАЗ» (код ЄДРПОУ 03365222) (далі - АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», 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), а саме виконання Товариством розпорядження НКРЕКП від 13 грудня 2022 року             

№ 121-р «Про усунення порушень ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за результатами якої складено Акт від 

01 березня 2023 року № 125 (далі – Акт № 125).  

Пояснення до Акту № 125 надані до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП Ліцензіатом листом від 

07 березня 2023 року № ВИХ 07/389 (далі – Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов: 
 

№ 

з/п 

 

 

Виявлене порушення 

  

Суть порушення 

   

 

 

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішення НКРЕКП 

у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме розпорядження 

НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 121-р «Про усунення порушень ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», 

яким було зобов`язано у строк до 31 грудня 2022 року, зокрема: 

 

1 

 

надати до НКРЕКП інформацію щодо 

виплати компенсації 38 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 - 

Стандарти та вимоги), 

 
 

 

Під час проведення перевірки встановлено, що 

Товариством було здійснено виплату компенсації за 

недотримання мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів при наданні послуг 

розподілу природного газу шляхом врахування сум на 

особовий рахунок 20 споживачам: Мульчинському 

М.О., Бєлінському К.В., Моцній А.В., Шаповал В.Ф., 

Гиричу В.І., Кюрджієву І.М., Курило Г.В., Кохно О.П., 

Коваленко Т.Л., Гончаренко В.С., Швець В.І., Підченко 

Л.О., Паніній Т.М., Паливоді Л.І., Орлику М.В., 

Микитенко Л.Б., Висоцькій І.К., Цимбал Г.Ф., Білик 

Н.В., Білієнко Р.Г., як авансової плати за послуги 

розподілу природного газу на наступний 

розрахунковий період. Загальна сума компенсації 

склала 8000 грн; 

по 6 споживачам Товариство повідомило, що в 

опціях білінгової системи «Gasolina» виявлено 

помилкове внесення в примітці значення експертизи 

побутових лічильників газу замість повірки; 

по 9 споживачам Товариство повідомило, що 

виявлено невідповідність вказаних дат надання 



послуг; 

по 1 споживачу Товариство повідомило, що 

споживач Липовий Л.С. відмовляється від виплати 

йому компенсації, у зв’язку з тим, що він продав своє 

майно і мешкає в іншому місті. 

Таким чином, АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не виконало 

у повному обсязі та в установлений строк вимоги 

абзацу 13 розпорядчої частини Розпорядження. 
 (стор. 7 Акта) 

В даному переліку споживачів прізвища 2 

споживачів Кюрджієв І.М. та Висоцька І.К. (послуга 

за кодом S7.2) враховано двічі, тому кількість 

споживачів, яким ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ»  повинно 

виплати компенсації за недотримання Стандартів 

та вимог Товариством враховано 36.  
 

2 

повідомити про розміщення інформації 

про час та місце проведення робіт, 

запланованих у наступному календарному 

році, які можуть викликати зміни режимів 

роботи газорозподільної системи, що 

призводять до обмеження розподілу 

природного газу, яка розміщується до                  

01 листопада календарного року на 

власному вебсайті, 
 

Під час проведення перевірки АТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» повідомило, що дана інформація 

була заблокована на вебсайті Товариства. 

Відновлення доступу до вищевказаної інформації 

буде здійснено після останнього дня місяця, 

наступного за місяцем припинення або скасування 

воєнного стану. 

(стор. 8 Акта) 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата з1 січня 

2023 року АТ «Кіровоградгаз» не являється 

Оператором ГРМ, а відтак не може проводити 

роботи, які можуть викликати зміни режимів 

роботи газорозподільної системи, що призводять 

до обмеження розподілу природного газу. 

3 

 

 

 

здійснити розрахунки із оператором 

газотранспортної системи за надані 

послуги транспортування, зокрема 

погасити заборгованість перед 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ»,  

Під час проведення перевірки АТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» повідомило, що на поточних 

рахунках Товариства відсутні кошти для сплати 

заборгованості у сумі 267 106,16 тис. грн. 
(стор. 8 Акта) 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата АТ 

«Кіровоградгаз» бере участь у процедурі врегулювання 

заборгованості відповідно до Закону України «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку 

природного газу» 

 

 

 

4 

здійснити розрахунки із 

постачальником «останньої надії» за 

надані послуги постачання природного 

газу, зокрема погасити заборгованість 

перед ТОВАРИСТВОМ ЗОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», 

Під час проведення перевірки АТ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» повідомило, що на поточних 

рахунках Товариства відсутні кошти для сплати 

заборгованості у сумі 319 462,96 тис. грн. 
 
 

(стор. 8 Акта) 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата АТ 

«Кіровоградгаз» бере участь у процедурі врегулювання 

заборгованості відповідно до Закону України «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку 

природного газу» 

 забезпечити встановлення лічильників Комісією з перевірки встановлено, що станом на 



 

 

5 

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», 

 

15.02.2023 АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не забезпечено 

встановлення лічильників газу у 343 споживачів, 

які використовують газ комплексно, в т.ч. для 

опалення та у 480 споживачів, які використовують 

газ для приготування їжі та підігріву води.  
 

(стор. 8 Акта) 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата з1 січня 2023 

року АТ «Кіровоградгаз» не являється Оператором 

ГРМ, а відтак з об`єктивних причин не має 

можливості встановлювати лічильники газу для 

населення 

 

 

 

6 

забезпечити укладення актів 

розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із 

суміжними суб’єктами ринку природного 

газу, у тому числі із споживачами. 

 

Під час проведення перевірки встановлено, що 

станом на 15.02.2023 АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не 

оформлено акти розмежування балансової 

належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін із споживачами у кількості 30 133 од, в т.ч. з 

побутовими споживачами – 29 184 од. та по 949 

багатоквартирним будинкам. 
 

(стор. 8 Акта) 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата з1 січня 2023 

року АТ «Кіровоградгаз» не являється Оператором 

ГРМ, а відтак з об`єктивних причин не має 

можливості укладати акти розмежування 

балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності сторін з суміжними суб`єктами 

ринку природного газу, у тому числі із споживачами 

 

 

 

7 

забезпечити 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. 

Комісією з перевірки встановлено, що станом на 

15.02.2023 залишились неповіреними                                  

37 307 побутових лічильників газу з 56 267 шт. по 

яким Товариству необхідно було провести повірку 

побутових лічильників у 2021 році. 

  
(стор. 9 Акта) 

 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата з1 січня 2023 

року АТ «Кіровоградгаз» не являється Оператором 

ГРМ, а відтак з об`єктивних причин не має 

можливості виконувати періодичну повірку (у тому 

числі демонтажу, транспортування, монтажу та 

ремонту) лічильників газу в Кіровоградській 

області. 
 

Враховуючи вищезазначене, Пояснень Ліцензіата, наданих листом від 07 березня 2023 року       

№ ВИХ 07/389, та 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» у розмірі 102 (сто дві тисячі) гривень за порушення підпункту 31 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме абзацу тринадцятого та абзаців 

п`ятнадцятого – двадцятого розпорядчої частини розпорядження НКРЕКП від 13 грудня 2022 року         

№ 121-р «Про усунення порушень ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ». 

. 



 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«КІРОВОГРАДГАЗ» (код ЄДРПОУ 03365222) усунути порушення підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням 

та чинним законодавством, а саме розпорядження НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 121-р «Про 

усунення порушень ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», для чого у строк:  

до 01 травня 2023 року: 

виплатити компенсації 16 споживачам за недотримання Стандартів та вимог, 

повідомити про розміщення інформації про час та місце проведення робіт, запланованих у 

наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної 

системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу, яка розміщується до 01 листопада 

календарного року на власному вебсайті; 

до 02 жовтня 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», 

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», 

забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної 

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

забезпечити 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 «КІРОВОГРАДГАЗ» за 

порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської 

діяльності з розподілу природного 

газу  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 22 березня 2023 року 

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного 

за результатами проведення позапланової виїзної перевірки дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з 

розподілу природного газу, від 01 березня 2023 року № 125, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 07 лютого 2023 року № 228 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 08 лютого      

2023 року № 113, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (код 

ЄДРПОУ 03365222) порушило підпункт 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – 

Ліцензійні умови), а саме у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, 

встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме абзацу 

тринадцятого та абзаців п`ятнадцятого – двадцятого розпорядчої частини 

розпорядження НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 121-р «Про усунення 

порушень ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ». 
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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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 

Накласти штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень на 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» за порушення підпункту 31 пункту 2.2 

Ліцензійних умов, у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, 

встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме абзацу 

тринадцятого та абзаців п`ятнадцятого – двадцятого розпорядчої частини 

розпорядження НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 121-р «Про усунення 

порушень ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ». 
 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

ПРОЄКТ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про усунення порушень  

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

 

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 позапланової виїзної перевірки від          

01 березня 2023 року № 125, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 

07 лютого 2023 року № 228 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03365222) усунути порушення підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, 

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

виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та 

чинним законодавством, а саме розпорядження НКРЕКП від 13 грудня             

2022 року № 121-р «Про усунення порушень ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», для 

чого у строк:  

до 01 травня 2023 року: 

виплатити компенсації 16 споживачам за недотримання Стандартів та 

вимог, 

повідомити про розміщення інформації про час та місце проведення робіт, 

запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни 

режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження 

розподілу природного газу, яка розміщується до 01 листопада календарного 

року на власному вебсайті; 
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до 02 жовтня 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», 

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», 

забезпечити укладення актів розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку 

природного газу, у тому числі із споживачами, 

забезпечити 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 


