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ГОЛОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ
Тарасюку Валерію Володимировичу
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19

Шановний Валерію Володимировичу!
09 квітня 2015 року набрав чинності Закон України «Про ринок природного газу».
Частиною 1 статті 2 Закону України «Про ринок природного газу» передбачено, що
«...цей Закон спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного
Співтовариства у сфері енергетики, а саме: .. .Регламенту (ЄС) 715/2009 про умови доступу
до мереж транспортування природного газу та яким скасовується Регламент (ЄС) 1775/2005
(надалі - «Регламент»),..».
Частиною 3 статті 18 Регламенту визначено, що «Для наданих послуг кожен оператор
транспортної системи оприлюднює кількісну інформацію про технічну, законтрактовану та
доступну пропускну потужність для усіх відповідних точок, включаючи точки входу і
виходу на постійній та регулярній основі у стандартизований спосіб, зрозумілий для
користувача».
Частина 3 статті 18 Регламенту імплементована Україною в частині 1 статті 36 Закону
України «Про ринок природного газу».
Пунктом 3 частини 1 статті 36 Закону України «Про ринок природного газу»
встановлено, що Оператор газотранспортної системи зобов’язаний розміщувати на своєму
веб-сайті інформацію про «кількісні показники обсягів технічної потужності, потужності,
право користування якою було надано замовникам згідно з чинними договорами
транспортування природного газу, та вільної потужності газотранспортної системи у розрізі
точок входу та точок виходу - на щомісячній основі». Однак станом на 22 січня 2020 року
зазначена інформація відсутня, як на сайті АТ «Укртрансгаз» (наявна інформація лише по
міжнародним точкам входу/виходу, але й та не у повному обсязі, - ЬПр://Ш£.иа/ш§/Ьизіпеззіпґо/сарасіііез.ЬітІ), так і на сайті ТОВ «Оператор ГТС України» (взагалі відсутня
інформація
Ьирз://і:зоиа.сот/§Із-іп1'газ1гик1ига/то2Ь1ууозІі-оІз/іосЬку-т.а-роШі:Ьпозіі/)
(надалі разом - «Оператори ГТС»),
Підпунктом 1 пункту 2.2. розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу визначено, що при провадженні ліцензованої
діяльності ліцензіат повинен «забезпечити функціонування та підтримувати на належному
рівні персональний веб-сайт у мережі Інтернет».
З викладеного вбачаються можливі порушення Операторами ГТС положень пункту З
частини 1 статті 36 Закону України «Про ринок природного газу» та підпункту 1 пункту
2.2. розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу.
Враховуючи зазначене Громадська рада при НКРЕКП просить Комісію вжити
заходів, щодо розміщення на веб-сайті АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Оператор ГТС
України» інформації про__кількісні показники обсягів технічної потужності,
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потужності, право користування якою було надано замовникам згідно з чинними
договорами транспортування природного газу, та, особливо, вільної потужності
газотранспортної системи у розрізі точок входу та точок виходу - на щомісячній
основі.
Про вжиті Вами заходи щодо питань, зазначених у цьому листі, просимо інформувати
Громадську Раду.

З повагою,
Г олова Г ромадської ради
при НКРЕКП
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