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Департамент ліцензійного контролю 

 «   22    »     березня       2023 року 

                 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» за порушення вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з постачання природного газу»   

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» 
 

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 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року  

№ 1550, постанови від 07 лютого 2023 року № 238 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» та посвідчення на проведення планової перевірки  

від 11 січня 2023 року № 36, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін з 24 січня  

2023 року по 20 лютого 2023 року проведено планову перевірку щодо дотримання ДОЧІРНІМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» (далі – ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ», Підприємство, 

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 планової перевірки ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» складено Акт від 20 лютого 

2023 року № 111 (далі – Акт перевірки). Пояснення та заперечення до Акта перевірки, надані 

Ліцензіатом листом від 24 лютого 2023 року № 46/01 (вх. НКРЕКП від 27.02.2023 № 3493/1-23) (далі – 

Пояснення).  

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов: 
 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

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: 

1.1 

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 

Типового договору транспортування 

природного газу, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497 (далі – Типовий 

договір), 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. 

Підприємство 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  

3 171,543 тис. куб. м, протягом 2022 року в обсязі  

37,11 тис. куб. м та позитивного небалансу протягом 

2021 року в обсязі 2 155,599 тис. куб. м. 

 (стор. 52 Акта). 

1.2 

пункту 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 

06.04.2017 № 491(далі – Порядок), у частині 

визначення платником внеску бази нарахування 

суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід 

платника внеску на регулювання від провадження 

Ліцензіатом невірно відображено чистий дохід від 

провадження ліцензованої діяльності у ІV кварталі  

2020 року, І – ІV кварталі 2021 року та І – ІІІ кварталах 

2022 року для використання цих даних у звіті про сплату 

внеску на регулювання за І – ІV квартал 2021 року та І – 

ІІІ квартали 2022 року.  

Таким чином, Підприємством невірно заповнено 

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


2 

 

діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний 

квартал 

звіт по формі № 20-НКРЕКП за І – ІV квартали 2021 – 

2022 років, а також Ліцензіатом невірно заповнено 

розділ ІV «Чистий дохід від діяльності з постачання 

природного газу» форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-

моніторинг за ІV квартал 2020 року, за І – ІV квартал 

2021 року та І – ІІ квартали 2022 року 

Таким чином, станом на 31.12.2022 по Підприємству 

обліковується переплата у сумі 20,82 тис. грн. 

(стор. 27 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата, Підприємство листом 

від 22.02.2023 № 45/01 направило уточнюючі форми 

звітності за формою №20 за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали  

2021 року та за І, ІІ, ІІІ, квартали 2022 року. Звітність 

виправлена в частині суми чистого доходу з 

постачання природного газу. 

1.3 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми 

звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про 

сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 

до Порядку № 491 у частині забезпечення 

достовірності інформації, наведеної у звіті 

2 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині 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), у 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 результатами аналізу звернень споживачів, а 

також інформації та документів, наданих 

Підприємством встановлено, що з 31 споживача - 11 

споживачам надлишково сплачені кошти повернуті з 

порушенням терміну, по 13 споживачам після 

отримання Підприємством вимоги споживача протягом 

липня – листопада 2022 року, на момент проведення 

перевірки кошти не повернуті, за 6 споживачами – 

письмові заяви споживачів щодо повернення коштів до 

Товариства не надходили (у т. ч. у 1 споживача, 

відповідно до витягу з особового рахунку наявна 

заборгованість споживача) та у 1 споживача – 

переплата/заборгованість відсутня 

(стор. 15 – 16 Акта). 

За Поясненням Ліцензіата, щодо споживачів, яким 

кошти не повернуто: відповідно до угоди між 

Підприємством та ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» про 

договірне списання всі кошти, що надходять на рахунок 

Підприємства від побутових споживачів, щоденно 

автоматично списуються на рахунок ТОВ «ГК 

«Нафтогаз Трейдинг» до повного погашення 

заборгованості перед кредитором за природний газ, 

придбаний для потреб побутових споживачів у квітні 

2022 року.  

3 

підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині порушень строків, встановлених у 

рішенні про усунення порушень вимог 

Ліцензійних умов 

Підпунктом 2 пункту 2 постановляючої частини 

постанови НКРЕКП від 18.08.2021 № 1370 «Про 

накладення штрафу на ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» за 

порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу та здійснення заходів державного 

регулювання» (далі – Постанова № 1370) у строк до 
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31.12.2021 зобов’язано забезпечити здійснення 

розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені 

спеціальні обов’язки для забезпечення 

загальносуспільних інтересів, визначених договором 

купівлі-продажу природного газу, та з оператором 

газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування відповідно до укладених договорів 

транспортування природного газу. 

Ліцензіат повідомив Управління НКРЕКП у  

м. Києві та Київській області про стан виконання 

вимог підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини 

Постанови НКРЕКП № 1370 листом від 11.02.2022 

(стор. 17 – 18 Акта). 

4 

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов у частині обов’язку ліцензіата складати 

звітність, затверджену НКРЕКП, щодо провадження 

господарської діяльності з постачання природного 

газу та подання її до НКРЕКП у встановленому 

порядку 

Підприємство подавало форми звітності в 

паперовому вигляді з порушенням термінів, а саме: 

до НКРЕКП 

форма № 4: за І та ІІ квартали 2021 року − на 144  

та 23 дні відповідно, ІІ квартал 2022 року – на 13 днів; 

форма № 5: за І та ІІ квартали 2021 року – на 50  

та 13 днів відповідно, за І та ІІ квартали 2022 року –  

на 8 та 13 днів відповідно; 

форма № 5а: за листопад та грудень 2021 року –  

на 1 день; 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київські 

області 

форма № 5а: за березень − грудень 2021 року –  

від 1 до 253 днів 

(стор. 21 - 22 Акта). 

 

Перевіркою встановлено, що Підприємством не вірно 

заповнено форма № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг 

(квартальна) «Звіт про діяльність постачальника 

природного газу» (далі – форма № 5) за ІІ – ІV квартали 

2021 року та додаток до форми № 5 «Розшифрування 

закупівлі природного газу в оптових продавців, у тому 

числі за кордоном» (далі – Додаток до форми № 5) 

загального обсягу закупівлі природного газу та обсягу 

закупівлі природного газу в розрізі контрагентів. 

За поясненнями Ліцензіата, розбіжність виникла: 

- за період липень-грудень 2021 року: у зв’язку із 

виявленням технічної помилки після закриття звітного 

періоду за вересень 2021 року, акт приймання-передачі 

природного газу на обсяг 30,000 тис. куб. м відповідно 

до договору позики від 29.09.2021, укладеного з  

АТ «Київгаз», проведено 01.10.2021 та заокругленням 

при перенесенні даних з програмної продукції, за 

рахунок більшої кількості знаків після кому у форму 

звітності. В результаті чого була невірно розрахована 

ціна природного газу. 

- за І квартал 2022 року: у формі № 5 помилково 

включений обсяг по щодобовим негативним небалансам 

по ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» за лютий 2022 року. 

Також Ліцензіатом невірно відображено у формі  

№ 5 за ІІ − IV квартали 2021 року та за І квартал  

2022 року ціну закупівлі природного газу. 



4 

 

Крім того, у формі № 5 за ІІ квартал 2022 року 

Підприємство невірно зазначено ціну постачання 

природного газу споживачам. 

Встановлено, що у формі № 5 у розділі ІІ «Стан 

розрахунків споживачів за спожитий природний газ» у 

стовпці 3 «Об’єм/обсяг природного газу (фактичний) 

(тис. грн)» Ліцензіат зазначав дані щодо вартості 

поставленого споживачам категорії «Побутові 

споживачі» природного газу, що був поставлений 

споживачам виключно у звітному періоді (стовпець 4.1 

таблиці 1.13.2 Акта) без урахування здійснених 

протягом звітного періоду коригувань вартості 

природного газу поставленого в інших періодах 

(стовпець 4.3 таблиці 1.13.2 Акта). 

Перевіркою також встановлено, що при заповненні 

розділу ІІ «Стан розрахунків споживачів за спожитий 

природний газ» форми № 5 у даних щодо вартості 

поставленого природного газу, Ліцензіатом не 

враховуються нарахування щодо вартості послуги 

транспортування природного газу. 

При цьому, за поясненнями Ліцензіата, у стовпцях 

4 «Оплачено за природний газ»,  

5 «Оплачено за борги минулих років» та 7 «Борг» 

Підприємство також не відображає дані щодо вартості 

транспортування природного газу, що унеможливило 

здійснення комісією з проведення перевірки аналізу та 

підтвердження даних наведених у звітах № 5 щодо 

оплати та заборгованості споживачів. 

Крім того, перевіркою встановлено, що 

Підприємством некоректно відображено дані, наведені 

у розділі VI «Чистий дохід від діяльності з постачання 

природного газу» форми № 5 за І квартал 2021 року – IІ 

квартал 2022 року. 

Перевіркою встановлено, що у формі № 5а у 

стовпці 4 «Об’єм/обсяг природного газу (фактичний) 

(тис. грн)» Ліцензіат коректно відображав вартість 

поставленого споживачам категорії «Побутові 

споживачі» природного газу, а саме з урахуванням 

коригувань, а також дані щодо загальної суми оплати за 

природний газ споживачів (стовпець 7 «Оплачено за 

природний газ» (тис. грн)) та загальної заборгованості 

споживачів на кінець звітного періоду» (стовпець 6 

«Загальний борг на кінець періоду» (тис. грн )). 

Разом з тим, комісія з проведення перевірки 

зазначає, що дані, надані Ліцензіатом під час перевірки 

щодо оплати заборгованості за попередні періоди по 

споживачам категорії «Побутові споживачі» (наведені 

в стовпці 5 таблиці 1.13.2) не співпадають із даними 

наведеним Підприємством в стовпці 8 «Із графи 7 

оплачено за борги минулих років (тис. грн)» форм № 5а 

(стор. 22 - 24 Акта). 

За поясненнями Ліцензіата, Підприємство листом 

від 22.02.2023 № 44/01 направило уточнюючу форму 

звітності за формою №5. Підприємство виправило 

інформацію за показниками форми №5 за ІІ, ІІІ, ІV  
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квартали 2021 року та додатку до форми №5 в 

частині загального обсягу закупівлі природного газу та 

обсягу закупівлі природного газу в розрізі котрагентів, 

інформації щодо ціни на природний газ. 

Водночас відповідно до Службової записки 

Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій 

сфері від 08.03.2023 №190/16-23 враховуючи пояснення 

ліцензіата та уточнені форми звітності, надані 

ліцензіатом до НКРЕКП 22.02.2023, ці форми 

звітності за формою №5 містять неточності. 

 

Перевіркою встановлено, що форму № 20-НКРЕКП 

«Звіт про сплату внесків на регулювання» (далі – форма 

№ 20) в паперовому вигляді за І квартал 2021 року – ІV 

квартал 2022 року Підприємство подавало до 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області 

своєчасно та в повному обсязі, при цьому в 

електронному вигляді форми звітності за І та ІІ 

квартали 2021 року подано із порушенням терміну на 

18 та 57 робочих днів відповідно 

(стор. 24 Акта). 

 

 

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом невірно 

визначено базу нарахування для сплати внеску 

(стор. 24 Акта). 

5 

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов у 

частині обов’язку Ліцензіата надавати НКРЕКП 

документи, інформацію та звітність, що містять 

достовірні дані, необхідні для виконання 

НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у 

строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як 

протягом 10 робочих днів, крім запитів під час 

здійснення заходів державного нагляду 

(контролю)) 

За результатами вибіркової перевірки щодо 

достовірності даних, зазначених у Додатках 12 та 14 

до Мінімальних стандартів та вимог, даним первинних 

документів та дотримання терміну надання послуги по 

коду послуги S1, по одному споживачу комісія з 

проведення перевірки не може зробити висновок щодо 

дотримання терміну надання послуги у зв’язку з 

ненаданням комісії з проведення перевірки первинних 

документів на підтвердження дати завершення 

надання послуги. 

(стор. 43 - 44 Акта) 

За поясненнями Ліцензіата, вищезазначеному  

споживачу письмову форму договору відправлено на 

його поштову адресу Укрпоштою звичайним листом. У 

Підприємства відсутні відмітки про дату отримання 

листа цим споживачем. 

6 

підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов щодо обов’язку ліцензіата 

виконувати рішення НКРЕКП у строки, 

встановлені відповідним рішенням та/або 

законодавством 

Підприємство листом від 28.07.2021 (вх. НКРЕКП 

від 30.07.2021) надало до НКРЕКП додатки 3 та 4 до 

Ліцензійних умов, тобто з порушенням визначеного 

постановою НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності на ринку природного газу» 

строку на 1 день 

(стор. 36 Акта). 

Підпунктом 2 пункту 2 постановляючої частини 

Постанови № 1370 у строк до 31.12.2021 зобов’язано 

забезпечити здійснення розрахунків із оптовим 

продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для 

забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених 
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договором купівлі-продажу природного газу, та з 

оператором газотранспортної системи за надані послуги 

транспортування відповідно до укладених договорів 

транспортування природного газу. 

Довідково слід зазначити, що на виконання 

положень частин першої та другої статті 3 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових 

явищ та забезпечення фінансової стабільності на 

ринку природного газу» (зі змінами), статті 17 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Підприємство на підставі 

постанови НКРЕКП від 06.09.2022 № 1075 включено до 

Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі 

врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

Перевіркою встановлено, що станом на 31.12.2022 

заборгованість Підприємства перед НАК «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ» становить 245 256,73 тис. грн (з ПДВ) та 

перед АТ «Укртрансгаз» становить 6 164,80 тис. грн (з 

ПДВ) 

(стор. 38 - 40 Акта) 

7 

підпункту 25 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних 

умов у частині обов’язку ліцензіата, 

дотримуватись мінімальних стандартів та вимог 

до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу, затверджених 

НКРЕКП, а саме: 

пункту 3.1 глави 3 Мінімальних стандартів 

та вимог до якості обслуговування споживачів 

та постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 
(далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у частині 

забезпечення мінімальних стандартів та вимог до 

якості обслуговування споживачів при наданні 

послуг постачання природного газу споживачу; 

пункту 4.4 глави 4 Мінімальних стандартів 

та вимог у частині формування реєстру 

письмових звернень споживачів постачальника 

згідно з додатком 12 до цих Стандартів та вимог 

За результатами вибіркової перевірки щодо 

достовірності даних, зазначених у Додатках 12 та 14 

до Мінімальних стандартів та вимог, даним первинних 

документів та дотримання терміну надання послуги по 

коду послуги S7 по 2 споживачах дата завершення 

надання послуги, зазначена у відповідному звіті, не 

відповідає даті відповідно до первинних документів, 

при цьому терміни надання послуги по одному з цих 

споживачів. дотримані, водночас по іншому споживачу 

– не дотримані (перевищення складає 1 календарний 

день), компенсація споживачу за недотримання 

Мінімальних стандартів та вимог не надана 

(стор. 42 - 43 Акта) 

Листом від 22.02.2023 № 43/01 Підприємством 

направлені НКРЕКП уточнюючі звіти до НКРЕКП за 

ІІІ квартал 2021 року та І квартал 2022 року 

 

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 08.03.2023 №190/16-23, 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 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» у розмірі 102 тис. грн 

за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з 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 положень пункту 4.1 Типового договору у 
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частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування, 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про 

сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку, у частині забезпечення достовірності 

інформації, наведеної у звіті, 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

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

що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу, 

підпункту 14 у частині порушень строків, встановлених у рішенні про усунення порушень 

вимог Ліцензійних умов, 

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 23 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять 

достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, 

встановлені НКРЕКП, 

підпункту 24 у частині обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та/або законодавством, 

підпункту 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 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39835779) 

усунути порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 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 24 у частині обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені 

відповідним рішенням та/або законодавством, для чого у строк:  

1) до 01 травня 2023 року: 

повернути на поточний рахунок споживачів на їх письмову вимогу надлишково сплачені кошти 

за використання природного газу, 

надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті № 111 з даними, 

наданими Підприємством у формах звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про 

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

діяльність постачальника природного газу з постачання природного газу побутовим споживачам» за 

2021 – 2022 роки, зокрема, щодо цін на природний газ для побутових споживачів та релігійних 

організацій, кількості релігійних організацій, кількості споживачів, які змінили постачальника, та у 

частині розрахунків за природний газ. У разі необхідності надати уточнені форми звітності; 

 

2) до 02 жовтня 2023 року надати до НКРЕКП інформацію та підверджувальні документи щодо 

виконання підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини постанови № 1370. 

 
 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 

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

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про накладення штрафу на  

ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» 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 22 березня 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 з постачання 

природного газу, від 20 лютого 2023 року № 111, 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 від 07 лютого 2023 року № 238 «Про збільшення строку проведення 

планової перевірки ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» та посвідчення на проведення 

планової перевірки від 11 січня 2023 року № 36, установлено, що ДОЧІРНЄ 

ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» (далі – ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ») 

(код ЄДРПОУ 39835779) 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 положень пункту 4.1 Типового договору транспортування 
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природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року 

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

портфоліо балансування, 

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року  

№ 491 (далі – Порядок), у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску 

на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за 

звітний квартал, 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті; 

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 14 у частині порушень строків, встановлених у рішенні про 

усунення порушень вимог Ліцензійних умов, 

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 23 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, 

підпункт 24 у частині обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП 

у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, 

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: 

 

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

ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» за порушення вимог законодавства 

та Ліцензійних умов, а саме: 

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської 

діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил 

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


3 

 

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 положень пункту 4.1 

Типового договору у частині вчасного збалансування свого портфоліо 

балансування, 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме: 

підпункту 13 у частині виконання умови (вимоги) чинних Правил 

постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів 

постачання природного газу, 

підпункту 14 у частині порушень строків, встановлених у рішенні про 

усунення порушень вимог Ліцензійних умов, 

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 23 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та 

звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, 

підпункту 24 у частині обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП 

у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, 

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) 
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ПРОЄКТ                                                                                                                                                       

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
     
_______________________                              Київ                             № ___________________ 

 

Про усунення порушень  

ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» 

 

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 20 лютого  

2023 року № 111 (далі – Акт № 111), 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 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» (далі – 

Підприємство) (код ЄДРПОУ 39835779) усунути порушення пункту 2.2 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року 

№ 201, а саме:  

підпункту 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 24 у частині обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, 

для чого у строк: 
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1) до 01 травня 2023 року: 

повернути на поточний рахунок споживачів на їх письмову вимогу 

надлишково сплачені кошти за використання природного газу, 

надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в 

Акті № 111 з даними, наданими Підприємством у формах звітності  

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

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

діяльність постачальника природного газу з постачання природного газу 

побутовим споживачам» за 2021 – 2022 роки, зокрема, щодо цін на природний 

газ для побутових споживачів та релігійних організацій, кількості релігійних 

організацій, кількості споживачів, які змінили постачальника, та у частині 

розрахунків за природний газ. У разі необхідності надати уточнені форми 

звітності; 

 

2) до 02 жовтня 2023 року надати до НКРЕКП інформацію та 

підверджувальні документи щодо виконання підпункту 2 пункту 2 

постановляючої частини постанови НКРЕКП від 18 серпня 2021 року № 1370 

«Про накладення штрафу на ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» за порушення вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 


