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1.Всryп
1.1 Правовi засади

Звiт за 202t piK про виконання Програми вiдповiдностi Приватне акцiонернеТОВаРИСТВО ПО ГаЗИф.illЦii Та г€вопостачанню <Шепетi;Й;;,; iiЫi^:тБЙиство)ЗГlДНО ВИМОГаМ cTaTTi 39 ЗаКОНУ. УКРа'r'ни (Прq ринок_природного г€ву) складений
уповноваженим з питань вiдповiдноътi.!икун Ъогдан Воъйriй"рович

1.2 Уповноважений призначчн".й рiшiенн"й ПрЫ;iй; пЪдт <<Шепетiвкагаз))
!:::т* 3! "у?J сiчня 20)| року) "iaЙ;;;;реднього узгодження з Нацiональноюкомlсlею, що здtЙснюс державне р9гулюванняJ 9ф.ерах _енергетики та комун€Lльнихпослуг (розпорядження - НКРЕКП ' вiд tB g!lai16-_ N;ТiЬ^ ,;Пр9^-;"Зро*.п""
У:glal'УР ПОСаДОВИХ ОСiб ОПеРаТОРiВ ГаЗорозподi.ltьних систем, вlдповlд€шьних замонlторинг впровадження програми вiдповiдностi).

2. Мета та принципи впровадження Програми
2,1, Виконання Програми здiйснювався за принципами безперервностi,системностi та неупередженостi, шляхом:
- розробка та попереднього узгодження виконавчих документiв Товариства,впровадження яких передбачене Програмою;
- участi у засiданнях Правлiння Товариства, виробничих нарадах, iншихзаходах з пiдготовки та затвердження управлiнських рiшень щодо господарськоt

дiяльностi Товариства;

;,,,,,лт;.ЗIТi:It_ДОКУМеНТаЦiТ ТОВариства (у тому числi з обмеженим доступом) таtншоt iнформацii щоjlо вiдповiдноётi дiяльйостi fо"ар""."чЪ"rо.ам cTaTTi З'9 ЗаконуУкраiЪи пПро ринок природного
г€ву);

- пiдготовки зауважень та рекомендацiй для посадових осiб Товариства щодоефективностi виконання Програми.

3. Результати впровадження Програми
3,1, Злiйснення виконацня органiзацiйних заходiв з впровадженняПрограми
3,1,1, Посадовi особи та працiвники Товариства ознайомленнi iз змiстом

Р::рлlуg: Проведене . роз'яснення мети ,а.-. .rр",,ципiв р.Ыiruчii прЬЪрur",повlдомлено про вiдповiдальнiсть за порушення ii вймог.
З,L2,НаЛагоджений сйстемаТичний контроль виконання вiдповiдальнимипосадовими особами та працiвниками ПрАТ <Шепетiвпu.uru вимог чинногозаконодавства, а також, що регламен,гуються даною Програмою.
з,2, обмеження сумiщення певних видiв господарськоi дiяльностi танезалежностi Товарист]]а
з,2,1. в Товариствi tsикону€ться дотримання вимог п.2,| lIрограми щодообмеження у здiйснЪннi певних вЙдiв .о..rБд'uр.ькоТ дiяльностi.
виконання зазначеноi вимоги здiйснювався Уповноваженим шляхом:
- ознайомлення з IIитанI{ями, та особистоI участi у засiданнях Правлiнняt,

:iУ:qЧYХ НаРаДаХ, на яких вiдбувалося обговорення та прийнЙ; ЙрuЙr.оп"*рlшень з питань дiялъностi Товариства;
- аналiзУ iнвестиЦiйноi програми, виробничих завдань, розпорядчих документiвТоварисТва, якимИ встановлюrоr"ёя 

"uпр"й" фiнансування дi"ль"оЪтii



З.2.2.Вимоги [Iрограми щодо .нез€tпежностi Товариства вико.цуються через
вlдсутнlсть сумlщення посад ,га lнших видlв у.ч.астl посадqвих 9с10 r овариства у
дlяльнос,г1 cy(),cкTll] госlIодарIовання, якl злlисцlою,t,ь дlяJIьIflсть з розllодlJlу,
взасмодlя з су0 ектами ринку природного газу
3.3Товариство здiйснюс дiяльнiсть, що забезпечуеться шляхом суворого

регламентування розпорядчими документами Товариства порядку взаемодii з iншими
суб'сктами ринку приролного газу, зокрема iз суб'сктами, якi здiйснюють дiяльнiсть з
постачання природного газу. Вiдповiднi документи викоFIуIотсься на вимогах
<Кодексу газорозподiльних систем)) (постанова НКРЕКП вiд З0.09.2015 JФ2494);

3.3.1Огляд бланкiв докумснтiв, якi надаються споживачам (aKTiB, paxyHKiB),
iнформацiйних tlовiдомлень, оI,олошень (на сай,гi Товариства), а також зовнiшнiй
огляд спо.руд,_транспорту Т'овариства свiдчать про дотримання вимог Пр.ограми
у частинi заборони певних видiв взасмодii мiж Товариством та суб'ектами
господарювання, якi здiйснюють постачання та (або) видобутку природного
газу.

3.2 Монiторинг запобiганtlя дискримiнацiйним дiям при укладеннi та
виконаннl договорlв

Виконання вимог зазначеного Порядку вiдповiдальними посадовими особами
та працiвниками Товариства. 

,З.2.I.1 Укладення договорiв вiдбувасться з кожним споживачем. Yci погодження
мiж структур.ними пiдроздiлами Товариства вiдбуваються без участi
замовникlв.

З,2.|.2 Здiйснюсться систематичний аналiз скарг, звернень та пропозицiй
замовникiв. За результатами аналiзу готуються пропозицiТ щодо удосконаленнrI
розпорядчих докумеtл,гiв'Говариства.
4.Висновки
4.1.Впровадження у Товариствi Програми вiдповiдас нормам, якi встановленi

статтею З9 Закону УкраIни <Про ринок природного газу)).

4.2.Стан впровадження Програми дозволяе зробити висновок про комплексне
та систематичне виконання Товариством заходiв, передбачених Програмою.

4.З. В Товариствi cTBopeHi yci необхiднi умови для здiйснення Уповноваженим

Б. В.luкун


