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I.Вступ
1. Загальнi положення
1.1. Звiт про виконаннrI Програми вiдповiдностi ПрАТ <<Гадячгаз)) вимогам
статгi 39 Закону УкраiЪи <<Про ринок природюго газу> (д*i - Звiт) складений
Уповноваженим з питань вiдповiдностi Козеченко Свiтланою ДнатолiiЪною
(далi -Уповноважений ).
t.2. УПОвноважений призначений пiсля попереднього узгодження з
Нацiональною комiсiею, що здiйснюе деFжавне реryлювання у сферах
енергетики та комун€tпьних послуг (постанова НКРЕКП вiд 24.10.201,7 Ng1289
<Про затвердженшI кандидатур посадових осiб операторiв газорозподiльних
СИСТеМ, вiДповiдальних за монiторинг впровадкеншI процрами вiдповiдностi).
ЗМiни посаДовоi особи, вiдповiдальноТ за монiторинг впровадженшt програми
вiдповiдностi не вiдбувалося.

2. Засади здiйснення монiторинry виконаннп Програми
2.L Звiт складений за результатами монiторинry Уповноваженим ПрАТ
<<Гадячгаз> (далi Компанiя) Програми на пiдставi Положення про
Уповноваженого з питань вiдповiдно.rf ,u Порядку монiторинry дотриманшI
вимог Програми
2.2. Монiторинг виконання Програми здiйснювався за принципами
безпер ервно cTi, системно cTi та неупередженосгi, шляхом :

- участi у розробцi та попереднього узгодженшя органiзацiйно-розпорядчих
документiв Компанii, впровадження яких перещбачене Програмою ;

- участi у засiданнях Правлiння Компанii, вирбничих нарадах, iнших заходах з
пiдготовки та затвердження управлiнськи>: рiшень щодо господарськоi
дiяльностi Компанii;
- аналiзу документацii Компанii (у тому числi з обмеженим доступом) та iншоi
iнформацii щодо вiдповiдностi дiяльностi Компанii вимогам cTaTTi 39 Закону
Украiни <Про ринок природного г€lзу);
- пiдготовки висновкiв, зауважень та рекомендацiй для посадових осiб Компанii
щодо пiдвищення ефективностi впровадження Програми.

II. опис
3. Результати монiторингу стану впровад2кення Програми
3.1. Монiторинг органiзацiйних заходiвJ.l. 1YlОНrТОРинг Викоцання органlзацlйних заходiв з впровадження
Програми
3.1.1. У вiдповiдностi до вимог п. 4 Програми, зиданий Наказ ПАТ <<Гадячгаз>
Ns102 вiд 30.06.201б року, якими визначеЕi вiдповiдальнi за здiйснення
органiзацiйних заходiв з впровадження Програми.
3.|.2. Вiдповiднi посадовi особи та працiвники КомпанiТ пiд особистий пiдпис
ознаЙомленi iз змiстом Програми. Проведене роз'яснення мети та принципiв
реалiзацii Програми, повiдомлено про вiдповiдагlьнiсть за порушення tt вимог.
3.1.3. У Компанii налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль
виконаннrI посадовими особами та працiвниками Компанii вимог чинного
законодавства, у т.ч. тих, що регламентуються Програмою.



3.2, МОнiторинг обмеження сумiщенrrя певних видiв господарськоi
дiяльностi та незалежностi Компанii
3.2.|. у Itомпанii забезпечусться дотриманнrI вимог л.2.! Програми щодо
обмеження у здiйсненнi певних видiв господарськоi дiяльностi.
Монiторинг виконаннrI зазначеноi вимоги здiйснювався Уповноваженим
шляхом:
- ознаиоМленнЯ з порядКами денНими та протокоЛами' а такоЖ особистОi 1,.lacTi
У ЗаСiДаНнях Правлiння, виробничих нарадах, тощо на яких вiдбувалося

особистоi 1.,lacTi

обговорення та прийняття управлiнських рiшень з питань гоOподарськоi
дiяльностi КомпанiI;
- аналiзу iнвестицiйноi програми, виробrrичих планiв, органiзацiйно-
розпорядчих документiв Компанii, якими встановпюються напрями
фiнансування господарськоi дiяльностi;
- аНаЛiЗУ ДОгОворiв Компанii_. щодо вiдсутностi правочинiв, укJIаданIrI яких
заборонено Програмою.
3.2.2. СУмiщення посад та iнших видiв уrаэтi посадових осiб Компанii у
ДiЯЛьностi суб'ектiв господарюваннrI, якi здiйсF-юють дiяльнiсть з постачання та
(абО) видобутку природного газу вiдсутне (п.L2 Програми щодо незалежностi
Компанii у здiйсненнi господарськоi дiяльностii.

3.3. МОнiторинг взасмодii з суб'екгами господарювання, якi здiйснюють
дiяльнiсть з постачання та (або) видобутку природного газу.
3.3.1. Компанiя здiйснюе дiяльнiсть у вiдповiдностi з л.2.3 Програми; спiльнi
РОЗпОрядчi документи Компанii з iншими ryб'ектами г€вового ринку, що
здiЙснюють дiяльнiсть з постачання та (або) видобутку природного г€}зу не
приЙмалися. Змiст господарських договорiв Компанii з постачальником на якого
покJIаденi спецiальнi обов'язки вiдповiдають дiючим нормам:
- Кодексу г.lзотранспортноi системи (постановаНКРЕКП вiд 30.09.2015 JФ2493);
- Кодексу г€ворозподiльних систем (постанова НКРЕКП вiд 30.09.2015 JФ2а94);
- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП вiд 30.09.2015
J\92496).
- МiНiмалЬних стандартiв та вимог до якостi обслуговування ( постанова
НКРЕКП вiд21.09.2017 р. Nч1156)
З.3.2. Огляд зразкiв докумелтiв, якi надаютьGя споживачам фахункiв, aKTiB,

роЗрахункових книжок тощо), монiторинг iнформацiйних повiдомлень,
ОГолошень, а також зовнiшнiЙ огляд споруд, транспорту Компанii свiдчать про
ДОТРИМанНя Вимог Програми у частинi заборони певних видiв взаемодii мiж
Компанiею та суб'ектами господарюваннjI, якi здiйснюють дiяльнiсть з
постачаннrI та (або) видобутку природного газу.
З.3.3. Виконано вимоги Кодексiв ГТС та ГРМ, щодо запровадженнrI щодобового
баrrансування на ринку природного г€lзу в УкраiЪi. Вiдповiдно до Постанови
НКРЕКП вiд 24.12.20t9 року Ns 3 01 1 З 01 .01 .2О20 року провадження
господарськоi дiяльностi з транспортуваннrI природного газу здiйснюе ТОВ
<<Оператор ГТС УкраiЪи>. На виконання вимо] Кодексу ГТС, З0.12.20119 року
Товариством направлено новому операторli вiдповiднi документи дJuI

ознаиомлення



ЗабеЗПеЧеншI права доступу уповноваженим представникам ПрАТ <Гадячгаз> до
iнформацiйноi платформи Оператора ГТС, а 17.01 .2020 року з ТОВ кОператор
гтс Украiни> укладено договiр транспортуван_ш природного газу.

Згiдно п.5 гл.4 IV Кодексу ГТС (зi змiнами, в:lесеними постановами НКРЕКП
J\Ъ1080 Вiд 10.06.2020 року, N91752 вiд 23.09 .2020 року) визначено, що оператори
г€rзорозподiльних систем вiдповiдно до вимог цього кодексу та за формами
оператора газотранспортноi системи, погодкеними Реryлятором, повиннi
вносити до iнформацiйноi платформи iнфрмацiю, зокрема: EIc- коди
споживачiв та за H€UIBHocTi ЕIС-коди ik точок сблiку; iнформацiю про прогнози
споживання природного г€lзу на кожну г€}зовjr добу для споживачiв, по яких
вiдбiр/споживання не вимiрюеться щодобово; iнформацiю про фактичне добове
споживання; iнформацiю про фактичне добовэ споживання кожного г€lзового
МiСяця; належнiсть споживача до категорii споживачiв, постачання яким може
ЗДiЙСНЮваТИся в рамках спецiальних обов'язкiц ocHoBHi данi щодо споживачiв.
3.3.3.1. Товариством сформовано та завантажено до iнформацiйноi платформи
дiючого Оператора ГТС реестр споживачiв згiдно затверджених Реryлятором
фор, в повному обсязi.
3.З.3.2. Впроваджено про|рамне забезпечення iпрограмний комплекс 1С: облiк
ГаЗУ), ЩО Дае можливiсть контролIовати щодобовi витрати природного гЕlзу по
СПОЖИВаЧаМ, ВУЗли облiку яких облаштовано ]асобами дистанцiЙноi передача
ДаНИХ, Та ВРаХОВУВаТи iншi ваrкливi критерii пiд час виконання розрахунку
ПРОгноЗованого споживаннrI природного г€lзу пD споживачам, вузли облiку яких
Не Облаштовано засобами дистанцiйноi передачi даних. .Щана iнтеграцiя
забезпечус KopeKTHicTb виконання щодобового балансуваншI та безперебiйнiсть
НаДаННя Звiтiв на щодобовiЙ ocHoBi, а також пDкращення виконанIuI технiчних
процесiв пiдприемства.
3.4. Монiторинг запобiгання дискримiнацiйшлм дiям при укладеннi та
виконаннi договорiв
З.4,|. В Компанii дiе Са1l-центр. Основним завд:lнням Са1l-центру е пiдвищеннrl
якостi обслуговування споживачiв природного ]азу м. Гадяч i Гадяцького
раЙону та надання iнформацiйно-консультацiйних послуг клiентам Товариства.

Абоненти можуть отримати при спiлкуванIuI з оператором можутъ:
- Щiзнатися про стан особовогорахунку;
- Передати покtr}ники лiчильника;
- Отримати iнформацiю щодо повiрки газового лiчильника;
- ПроконсультувжиQя щодо послуг, якi надае пiдприемство.

З.4.2. В текстах договорiв Компанii з замовниками послуг вiдоутнi вимоги щодо
будь-яких дiй замовника на коjисть будь-якогс постачальника.
3.4.З. Здiйснюеться систематичний аналiз скарг. звернень та пропозицiй
ЗаМОВникiв. За результатами аналiзу готуються пропозицii щодо удосконаленшI
органiзацiйно-розпорядчих документiв Компанii.
3.4.4. В Компанiiдiе сервiсний центр, який забезпечуе прийняття документiв вiд
замовникiв та ik опрацювання за принципом ((единого BiKHa>>.

3.5. Монiторинг дотриманця порядку доступу до iнформацii
3.5.1. На виконання л.2.5 Програми персонЕlлом Компанii забезпечено:



- ЗагальниЙ безкоштовниЙ доступ до вiдкритоI iнформацii, зокрема iз
ЗаСТОСУВанняМ саЙту Компанii в Mepeжi IHTqpHeT. Iнформацiя доступна для
користувачiв IHTepHeT за посиланням htф ://gadyachgas.at.ua/;
- ПОдiл iнформацii на вiдкриту iнформацir,э та iнформацiю з обмеженим
доступом (конфiденцiйну, службову) та регламентацii умов використання та
захисту iнформацii з обмеженим доступом;
- вlдповlднlсть вимогам законодавства щодо в7користання, обробки та захисту
iнформацii (у т.ч. персон€rльних даних громадяп);

вiдповiдаrrънiсть персон€lлу Компанii за порушеннrI правил доступу до
iнформацii.

III. ВИСНОВКИ
4.1. Впровадження у Компанii Програми вiд:rовiдае MeTi та принципам, якi
встановленi статгею 39 Закону УкраiЪи <Про рЕнок природного газу).
4.2. МОНiтОринг стану впровадження Програми дозволяе зробити висновок про
комплексне та систематичне виконання Компанiею у 2020 роцi заходiв,
передбачених Програмою.
4.З.У Компанii cTBopeHi необхiднi умови для здiйснення Уповноваженим
МОНiТОРингУ Виконання Прqграми, вiдбуваеться сприяння у здiйсненнi
Уповноваженим cBoik функцiй.

уповноважений
з питань вiдповiдностi

25.0I.202I р.

d7 Ilозаченко С.А.

Звiт складено у чотирьох примiрниках.

|.


