
Департамент ліцензійного контролю 

 «   22    »     березня       2023 року  
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення змін до розпорядження 

НКРЕКП від 16 листопада 2022 року № 100-р»  

«Про усунення порушень ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг за результатами планової перевірки 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (далі –  

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», Товариство) Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, прийнято розпорядження НКРЕКП  

від 16 листопада 2022 року № 100-р «Про усунення порушень  

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (далі – Розпорядження).  

Відповідно до абзаців п’ятнадцятого - дев’ятнадцятого розпорядчої частини 

Розпорядження ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» було зобов’язане: 

 

у строк до 01 квітня 2023 року 
надати до НКРЕКП 

аудиторський висновок 

незалежного аудитора щодо 

перевірки фінансової звітності за 

2020 рік,  

 

Товариство листом від 14.03.2023 № 119/07-

7319-2023 повідомило НКРЕКП, що зважаючи на 

значний обсяг інформації, що підлягає 

опрацюванню, об’єктивні обставини, пов’язані із 

запровадженим воєнним станом, зокрема, 

перебоями із електропостачанням, що гальмували 

процеси виконання робіт у період грудня – січня 

2022/2023 років, висновок незалежного аудитора не 

може бути отримай у строк до 01.04.2023 року.  

Товариство є сумлінним суб’єктом 

господарювання, тому гарантує невідкладне 

надання до НКРЕКП та оприлюднення 

індивідуальної фінансової звітності Товариства на 

вебсайті Товариства разом з аудиторським 

висновком після його отримання. 

у строк до 01 квітня 2023 року 
розмістити на вебсайті 

Товариства аудиторський 

висновок незалежного аудитора 

за 2020 рік,  

у строк 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»,  

Товариство листом від 14.03.2023 № 119/07-

7319-2023 повідомило НКРЕКП, що на розгляді 

Господарського суду міста Києва перебуває справа 

№910/3971/22 за позовом ТОВ «Оператор 

газотранспортної системи України» до Товариства 

про стягнення заборгованості, що обґрунтовано 

нібито неналежним виконанням Товариством 

зобов’язань за Договором транспортування 

природного газу в частині несплати негативних 

щодобових небалансів за листопад - грудень 2021 

року. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 

29.11.2022 у справі № 910/3971/22 призначено 



 

2 

 

судово-економічну експертизу, а провадження у 

справі на час її проведення – зупинено. У зв’язку з 

тим, що наявність або відсутність зазначеної 

заборгованості є обставинами, що підлягають 

доказуванню у зазначеній судовій справі та є 

неузгодженою, Товариство не вбачає за доцільне 

сплачувати грошові кошти до ухвалення судового 

рішення по цій справі. 

у строк до 01 квітня 2023 року 
здійснити розрахунки із оптовим 

продавцем, на якого покладені 

спеціальні обов’язки для 

забезпечення загальносуспільних 

інтересів, зокрема погасити 

заборгованість перед 

АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ 

«НАЦІОНАЛЬНА 

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 

Товариство листом від 14.03.2023 № 119/07-

7319-2023 повідомило НКРЕКП, що з метою 

врегулювання окремих боргів за природний газ між 

учасниками ринку, стабілізації діяльності суб’єктів 

господарювання у відповідних сферах, подальшого 

відновлення та забезпечення сталого проходження 

опалювального періоду 2022/2023 року прийнято 

Закон України «Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання протягом дії воєнного стану та 

подальшого відновлення» (№ 2479 від 29.07.2022), 

яким вносяться зміни до Закону України «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку 

природного газу». 

Внесеними змінами, зокрема, передбачається 

фінансування заходів з подолання боргової кризи на 

ринку природного газу, зумовленої вадами 

державного регулювання ринку в минулих періодах, 

шляхом урегулювання верифікованих НКРЕКП 

боргів підприємств у тому числі перед оптовими 

продавцями. 

З огляду на вищезазначене та впроваджений 

Урядом механізм стабілізації ринку природного 

газу, Товариство вважає за доцільне здійснення 

оплати заборгованості в порядку, встановленому 

цим Законом. 

 

Ураховуючи звернення ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (лист  

від 14 березня 2023 року № 119/07-7319-2023), 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, від 14 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного 

контролю пропонує внести до Розпорядження такі зміни: 

1) в абзаці п’ятнадцятому цифри та слово «01  квітня» замінити цифрами 

та словом «30 травня»; 

 

2) після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом вісімнадцятим 

такого змісту: 
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«у строк до 02 жовтня 2023 року:». 

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий та дев’ятнадцятий вважати відповідно 

абзацами дев’ятнадцятим та двадцятим. 
 

 

 

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 НКРЕКП  

від 16 листопада 2022 року № 100-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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»  від 14 березня 2023 року № 119/07-7319-2023, 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 16 листопада 2022 року № 100-р «Про усунення порушень  

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» такі зміни:  
 

1) в абзаці п’ятнадцятому цифри та слово «01  квітня» замінити 

цифрами та словом «30 травня»; 

 

2) після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом вісімнадцятим 

такого змісту: 

«у строк до 02 жовтня 2023 року:». 

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий та дев’ятнадцятий вважати 

відповідно абзацами дев’ятнадцятим та двадцятим. 
 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


