Департамент ліцензійного контролю
«___» _______________ 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на АТ «ЛЬВІВГАЗ» за
порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу»
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та на підставі
постанови НКРЕКП від 20 січня 2021 року № 71 «Про проведення позапланової виїзної
перевірки АТ «ЛЬВІВГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної
перевірки від 21 січня 2021 року № 45, Відділом НКРЕКП у Львівській області
проведено
позапланову
виїзну
перевірку
дотримання
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» (далі
– АТ «ЛЬВІВГАЗ», Товариство, ліцензіат) вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови)
щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням
вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу
газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494
(далі – Кодекс ГРМ), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм
та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема: положення
глави 6 розділу X Кодексу ГРМ, положення глави 9 розділу X Кодексу ГРМ,
положення глави 10 розділу X Кодексу ГРМ, положення глави 5 розділу XI Кодексу
ГРМ за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, за результатами якої складено Акт від
05 лютого 2021 № 51 (далі – Акт перевірки), який розміщено на офіційному сайті
НКРЕКП та яким зафіксовано наступні порушення вимог законодавства та Ліцензійних
умов:
Виявлене порушення
Суть порушення
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу щодо дотриманням вимог Закону України
«Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативноправових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері
нафтогазового комплексу, а саме:
пункту 4 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у у АТ «Львівгаз» відсутні акти про
частині складання акту про пломбування пломбування комерційних та дублюючих
комерційних та дублюючих ВОГ та пломб ВОГ та пломб (відбитків їх тавр), за
(відбитків їх тавр), за збереження і цілісність збереження і цілісність яких відповідає
яких відповідає власник (користувач), на власник (користувач), на території або
території або у приміщенні якого вони приміщенні якого вони встановлені, по
встановлені;
об`єктам споживачів гр. Войціховської Н.І.
та гр. Присталюка Б.О.

пункту 7 глави 8 розділу Х Кодексу ГРМ у
частині ініціювання проведення експертизи
або експертної чи позачергової повірки
лічильника газу до демонтажу лічильника
газу на періодичну повірку або до/під час
його періодичної повірки на місці
встановлення;
пунктів 1, 2 глави 10 розділу Х Кодексу
ГРМ у частині складання протоколу щодо
направлення ЗВТ та/або пломби на
експертизу після зняття ЗВТ та/або пломби
під
час
перевірки
(обстеження)
комерційного ВОГ або при контрольному
огляді вузла обліку;
пункту 1 глави 5 розділу XI Кодексу ГРМ
у частині складання акта про порушення у
разі
виявлення
у
споживача
або
несанкціонованого споживача порушень,
визначених у главі 2 цього розділу, на місці
їх виявлення.

АТ «Львівгаз» складено відповідні документи
щодо направлення лічильників газу на
експертизу та Актів про порушення (по гр.
Войціховській Н.І. та гр. Присталюку Б.О.)
не на місці виявленого порушення.

підпункту 2 пункту 8 глави 5 розділу ХІ АТ «Львівгаз» в акті про порушення не було
Кодексу ГРМ у частині зазначення в акті зазначено контактного телефону особи
про порушення орієнтовного часу, дати Оператора ГРМ (для уточнення інформації
проведення засідання комісії та контактного щодо часу та місця засідання комісії) (по гр.
телефону особи Оператора ГРМ (для Присталюку Б.О.).
уточнення інформації щодо часу та місця
засідання комісії).
Не врегулювання АТ «Львівгаз» взаємовідносин із споживачами Войціховської Н.І. (з
жовтня 2019 року) та Пристаюком Б. О. (з липня 2020 року), відповідно до наданих
Регулятором рекомендацій, призвело до повторних звернень вказаних споживачів до
НКРЕКП, на підставі яких НКРЕКП була здійснена зазначена позапланова перевірка.
АТ «Львівгаз» листом від 09.02.2021 № 790007.1-Сл-1575-0221 надано пояснення до
Акту перевірки, відповідно до яких з працівниками, які складають акти про порушення,
проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності заповнення всіх реквізитів документів
відповідно до вимог Кодексу.
При цьому, АТ «ЛЬВІВГАЗ» повідомило НКРЕКП, що 05.01.2021 на засіданні комісії
з розгляду актів про порушення прийнято рішення про скасування Акта про порушення від
19.07.2019 № 006008 по споживачу Войціховській Н.І. та Акта про порушення від 27.11.2019
№ 006090 по споживачу Пристаюку Б.О.
Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує
прийняти постанову, якою:
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 «По ринок природного газу» накласти штраф на АТ «ЛЬВІВГАЗ» у розмірі
850 тис. грн за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:
пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотриманням вимог Закону України «Про
ринок природного газу», інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та
нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме положень:
підпункту 2 пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині зазначення в акті про
порушення орієнтовного часу та дати проведення засідання комісії, на якому буде
розглядатися складений акт про порушення;

пункту 7 глави 8 розділу Х Кодексу ГРМ у частині ініціювання проведення експертизи
або експертної чи позачергової повірки лічильника газу до демонтажу лічильника газу на
періодичну повірку або до/під час його періодичної повірки на місці встановлення;
пунктів 1, 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання протоколу щодо
направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу після зняття ЗВТ та/або пломби під час
перевірки (обстеження) комерційного ВОГ або при контрольному огляді вузла обліку;
пункту 1 глави 5 розділу XI Кодексу ГРМ у частині складання акта про порушення у
разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача порушень, визначених у главі
2 цього розділу, на місці їх виявлення;
пункту 4 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання акту про пломбування
комерційних та дублюючих ВОГ та пломб (відбитків їх тавр), за збереження і цілісність яких
відповідає власник (користувач), на території або у приміщенні якого вони встановлені.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
_______________________

Київ

№ ___________________

Про
накладення
штрафу
на
АТ «ЛЬВІВГАЗ» за порушення вимог
законодавства та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з розподілу природного газу
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 лютого 2021 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
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від
05 лютого 2021 року № 51, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від
20 січня 2021 року № 71 «Про проведення позапланової виїзної перевірки
АТ «ЛЬВІВГАЗ», та посвідчення про проведення позапланової виїзної
перевірки від 21 січня 2021 року № 45, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»
(код ЄДРПОУ 3349039) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу,
затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі –
Ліцензійні умови), а саме:
пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської
діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України
«Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем,
інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та
нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:
пункту 4 глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс
ГРМ), у частині складання акту про пломбування комерційних та дублюючих
ВОГ та пломб (відбитків їх тавр), за збереження і цілісність яких відповідає
власник (користувач), на території або у приміщенні якого вони встановлені;
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пункту 7 глави 8 розділу Х Кодексу ГРМ у частині ініціювання
проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки лічильника
газу до демонтажу лічильника газу на періодичну повірку або до/під час його
періодичної повірки на місці встановлення;
пунктів 1, 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання
протоколу щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу після зняття
ЗВТ та/або пломби під час перевірки (обстеження) комерційного ВОГ або при
контрольному огляді вузла обліку;
підпункту 2 пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині
зазначення в акті про порушення орієнтовного часу, дати проведення засідання
комісії та контактного телефону особи Оператора ГРМ (для уточнення
інформації щодо часу та місця засідання комісії);
пункту 1 глави 5 розділу XI Кодексу ГРМ у частині складання акта про
порушення у разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача
порушень, визначених у главі 2 цього розділу, на місці їх виявлення.
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 на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» у розмірі 850 000 (вісімсот
п’ятдесят тисяч) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних
умов, а саме пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення
господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог
Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу
газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних
будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового
комплексу, а саме:
пункту 4 глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс
ГРМ), у частині складання акту про пломбування комерційних та дублюючих
ВОГ та пломб (відбитків їх тавр), за збереження і цілісність яких відповідає
власник (користувач), на території або у приміщенні якого вони встановлені;
пункту 7 глави 8 розділу Х Кодексу ГРМ у частині ініціювання
проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки лічильника
газу до демонтажу лічильника газу на періодичну повірку або до/під час його
періодичної повірки на місці встановлення;
пунктів 1, 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання
протоколу щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу після зняття
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ЗВТ та/або пломби під час перевірки (обстеження) комерційного ВОГ або при
контрольному огляді вузла обліку;
підпункту 2 пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині
зазначення в акті про порушення орієнтовного часу, дати проведення засідання
комісії та контактного телефону особи Оператора ГРМ (для уточнення
інформації щодо часу та місця засідання комісії);
пункту 1 глави 5 розділу XI Кодексу ГРМ у частині складання акта про
порушення у разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача
порушень, визначених у главі 2 цього розділу, на місці їх виявлення.
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

В. Тарасюк

МП
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________ 2021 року ___________________
(підпис)

Департамент ліцензійного контролю
«____» ________________ 2021 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на АТ «Лубнигаз» за порушення вимог законодавства та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу
та здійснення заходів державного регулювання»
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанов НКРЕКП від
13 січня 2021 року № 21 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» і від
20 січня 2021 року № 69 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ», та
посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки 20 січня 2021 року № 42, Сектором
НКРЕКП у Полтавській області у термін з 27 січня по 09 лютого 2021 року проведено позапланову
виїзну перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (далі – АТ «ЛУБНИГАЗ», Товариство) дотримання
вимог законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови з
розподілу) щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням
вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), інших
нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері
нафтогазового комплексу, саме вимог положення глави 6 та положення глави 7 розділу VІ
Кодексу ГРМ; вимог положення глави 4 та положення глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ; вимог
положення розділу ХIII Кодексу ГРМ. За результатами позапланової перевірки складено Акт від
09 лютого 2021 року № 55 (далі – Акт перевірки), який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП та
яким зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов з розподілу.
№
п/п

Виявлене порушення
пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з
розподілу щодо здійснення господарської
діяльності з розподілу природного газу з
дотриманням вимог Правил постачання
природного газу, інших нормативно-правових
актів та нормативних документів, які
регулюють ринок природного газу, а саме
вимог:
- абзацу 2 пункту 4 глави 7 розділу VІ Кодексу
ГРМ, у частині не зазначення наслідків
несанкціонованого відновлення газоспоживання
та не фіксування фактичних показів лічильника
газу на дату припинення розподілу газу;

Суть порушення

По споживачам:
гр. Пожар В.Д. в Акті на відключення від
18.11.2020 б/н не зазначені наслідки
несанкціонованого
відновлення
газоспоживання
та
не
зафіксовані
фактичні покази лічильника газу на дату
припинення розподілу газу;
гр. Кравцова С.М. в Акті на відключення
газу від 11.11.2020 № 62 не зазначені
наслідки несанкціонованого відновлення
газоспоживання.
гр. Москаленко Р.І. в Акті про
відключення
газових
приладів
від
12.11.2020 не зафіксовані фактичні покази
лічильника газу на дату припинення
розподілу газу;
гр. Сорокіна Н.Л. в Акті про відключення
газових приладів від 17.11.2020 не
зафіксовані фактичні покази лічильника
1

газу на дату припинення розподілу газу.
гр. Дацій Г.М. в Акті про відключення
газових приладів від 11.11.2020 не
зафіксовані фактичні покази лічильника
газу на дату припинення розподілу газу
гр. Корнійко О.О. в Акті про відключення
газових приладів від 06.11.2020 не
зафіксовані фактичні покази лічильника
газу на дату припинення розподілу газу
гр. Кравченко Л.Ю. в Акті про
відключення
газових
приладів
від
27.08.2020 не було зазначено, що
відключення проводилося без присутності
споживача, фактичні покази лічильника
газу на дату припинення розподілу газу не
зафіксовані
гр. Назаренко Ю, гр. Назаренко С.В в Акті
на відключення газу від 11.11.2020 № б/н
фактичні покази лічильника газу на дату
припинення
розподілу
газу
не
зафіксовані.
Відповідно до Акта перевірки по
зазначеним споживачам АТ «ЛУБНИГАЗ»
було припинено газопостачання у зв`язку
із витоком газу та порушенням Правил
безпеки. Так, перевіркою встановлено, що
частина відключень відбулась під час
проведення планових заходів (планових
обходів споживачів згідно з нарядами для
виконаня роботи та нарядом-завданням), а
також
у звязку із зверненнями до
аварійно-диспетчерської
служби
АТ
«ЛУБНИГАЗ» (виклики були зафіксовані
у Журналі
аварійних заявок
АТ
«ЛУБНИГАЗ»).
Під час проведення перевірки було
встановлено,
що
АТ «ЛУБНИГАЗ»
відновлено газопостачання споживачам
(після ліквідації
аварійних ситуацій
здійснено
відновлення
розподілу
природного газу).

- абзацу першого пункту 2 глави 6 розділу VI
Кодексу ГРМ у частині визначення Оператором
ГРМ річної замовленої потужності (за
замовчуванням) об’єкта (об’єктів) споживача на
розрахунковий календарний рік виходячи з
фактичного обсягу споживання природного газу
цим об’єктом за газовий рік, що передував
розрахунковому календарному року;

Не
правомірне
визначення
АТ
«ЛУБНИГАЗ»
річної
замовленої
потужності на газовий рік (з 01.10.2018 –
по 30.09.2019) по об’єктам споживачів за:
гр. Лепухов В. була визначена – 1200,6 м3;
після коригування – 66,0 м3;
гр Жайворонок О.Л. була визначена – 4582
м3; після коригування – 1858 м3;
гр. Гонтар В.І. була визначена – 1459,68
м3; після коригування – 856,06 м3
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(коригування
річної
замовленої
потужності за газовий рік з 01.10.2019 по
30.09.2020 не було);
гр. Дзюба М.А. по вул. Мічуріна) була
визначена – 2121,96 м3; після коригування
– 1051,0 м3;
гр. Дзюба М.А. по вул. Набережній) була
визначена – 1049,4 м3; після коригування –
314,0 м3;
гр. Бондаренко Л.С. була визначена –
2341,32 м3; після коригування – 1628,0 м3.
- підпункту 11 пункту 2 статті 59 Закону
України «Про ринок природного газу» від 09
квітня 2015 року № 329 - VIII у частині
неподання
або
несвоєчасного
подання
оператору газотранспортної системи, оператору
газорозподільної
системи,
оператору
газосховища, оператору установки LNG та
суб’єктам владних повноважень на ринку
природного газу інформації, передбаченої
законодавством,
або
надання
завідомо
неправдивої інформації;

АТ «ЛУБНИГАЗ» не надано комісії з
перевірки
письмових
пояснень
та
підтвердних
документів
щодо
невідповідності системи газопостачання
житлового
будинку
споживача
гр.
Назаренко Ю, гр. Назаренко С.В.
проєктній
та
виконавчо-технічній
документації

- абзацу 2 пункту 4 глави 7 розділу VІ Кодексу
ГРМ у частині складання при припиненні
(відновленні) розподілу природного газу на
об’єкт споживача акта у двох примірниках, один
з яких залишається у споживача.

26.11.2020 працівниками
АТ
«ЛУБНИГАЗ»
в
присутності
представника споживача (ПП «ТОМС»)
проведено перевірку вузла обліку газу
споживача та складено Акт перевірки
вузла обліку газу від 26.11.2020 № Ч-701,
відповідно до якого виявлено, що у
споживача відсутній робочий проєкт на
ВОГ, погоджений з Оператором ГРМ.
Згідно підпункту 2 пункту 4 глави 4
розділу Х Кодексу ГРМ та абзацу 2
пункту 3 глави 6 розділу Х Кодексу ГРМ
було
здійснено
припинення
газопостачання, на фланці вхідної
засувки встановлено інвентарну заглушку
та опломбовано пломбою № R29172571 та
рекомендовано виконати припис акта
Ч-46 від 16.07.2019.
Разом з тим, АТ «ЛУБНИГАЗ» не було
складено акта припинення розподілу
природного газу.

АТ «ЛУБНИГАЗ» листом від 16.02.2021 № 226 надало пояснення до Акту перевірки, які
разом з Актом перевірки розміщені на офіційному сайті НКРЕКП. Відповідно до зазначениих
пояснень, АТ «ЛУБНИГАЗ» було здійснено заходи реагування щодо відповідальних працівників
Товариства, здійснено коригування споживачам річної замовленої потужності за газовий рік (з
01.10.2018 – по 30.09.2019) .
З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти
постанову, якою відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону
України «Про ринок природного газу»
1. Накласти штраф на АТ «ЛУБНИГАЗ» у розмірі 850 000 грн за порушення вимог
законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати
АТ «ЛУБНИГАЗ» забезпечити у строк до 25 березня 2021 року надання до НКРЕКП письмових
пояснень та підтвердних документів щодо відповідності системи газопостачання житлового
будинку споживача за ЕІС-кодом 56XN28A37117651U проєктній та виконавчо-технічній
документації.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
_______________________

Київ

№ ___________________

Про
накладення
штрафу
на
АТ «ЛУБНИГАЗ»
за
порушення
вимог законодавства та Ліцензійних
умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного
газу та здійснення заходів державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 лютого 2021 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
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від
09 лютого 2021 року № 55, проведеної на підставі постанов НКРЕКП від
13 січня 2021 року № 21 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ
«ЛУБНИГАЗ», від 20 січня 2021 року № 69 «Про проведення позапланової
виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» та посвідчення про проведення
позапланової виїзної перевірки від 20 січня 2021 року № 42, установлено, що
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 05524713) порушило вимоги
законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого
2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:
підпункт 11 пункту 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного
газу» у частині неподання або несвоєчасного подання оператору
газотранспортної системи, оператору газорозподільної системи, оператору
газосховища, оператору установки LNG та суб’єктам владних повноважень на
ринку природного газу інформації, передбаченої законодавством, або надання
завідомо неправдивої інформації;
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пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської
діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України
«Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем,
інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та
нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:
абзацу першого пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних
систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494
(далі – Кодекс ГРМ) у частині визначення Оператором ГРМ річної замовленої
потужності (за замовчуванням) об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий
календарний рік виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу
цим об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному
року;
абзацу другого пункту 4 глави 7 розділу VІ Кодексу ГРМ, у
частині складання Оператором ГРМ акта у двох примірниках, один з яких
залишається у споживача при припиненні (відновленні) розподілу природного
газу на об’єкт споживача та зазначення в ньому про наслідки
несанкціонованого відновлення газоспоживання, передбачені цим Кодексом.

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» у розмірі 850 000 (вісімсот
п’ятдесят тисяч) гривень за порушення Ліцензійних умов, а саме пункту 2.1
глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з
розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок
природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших
нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних
документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:
абзацу першого пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ у частині
визначення Оператором ГРМ річної замовленої потужності (за
замовчуванням) об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний
рік виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом
за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року;
абзацу другого пункту 4 глави 7 розділу VІ Кодексу ГРМ, у
частині складання Оператором ГРМ акта у двох примірниках, один з яких
залишається у споживача при припиненні (відновленні) розподілу природного
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газу на об’єкт споживача та зазначення в ньому про наслідки
несанкціонованого відновлення газоспоживання, передбачені цим Кодексом.
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»).
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті
17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» забезпечити у
строк до 25 березня 2021 року надання до НКРЕКП письмових пояснень та
підтвердних документів щодо відповідності системи газопостачання житлового
будинку споживача за ЕІС-кодом 56XN28A37117651U проєктній та виконавчотехнічній документації.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___»______________ 2021 року ___________________
(підпис)

