
  Департамент ліцензійного контролю 

 «   14    »     березня       2023 року  

 Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії з постачання природного газу, 

виданої ТОВ «ПАВЕРСТОК», та внесення змін до постанови НКРЕКП  

від 14 січня 2020 року № 102» 

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до Плану здійснення 

заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 23 листопада 2022 року № 1550, та посвідчення на проведення планової перевірки  

від 06 лютого 2023 року № 110 мала здійснити у строк з 22 лютого 2022 року по 28 лютого 

2022 року планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЕРСТОК» (далі – ТОВ «ПАВЕРСТОК», Ліцензіат, Товариство) 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), 

за результатами якої було складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, 

складений за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу  

від 22 лютого 2023 року № 119 (далі – Акт перевірки), надісланий ТОВ «ПАВЕРСТОК»  

23 лютого 2023 року рекомендованим листом 0312719658140 з повідомленням про вручення 

поштового відправлення. Станом на 08.03.2023, згідно з трекінгом (0312719658140) Укрпошти, 

відправлення знаходиться у точці видачі/доставки. 

При цьому, зазначеним Актом перевірки зафіксовано, що ТОВ «ПАВЕРСТОК» 

порушило: 
№ 

з/п 
Порушення Суть порушення  

1 підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов  

 

у частині забезпечення (за відсутності 

передбачених законодавством підстав для відмови 

у проведенні перевірки) допуску членів комісії з 

перевірки до її здійснення та присутності 

керівника ліцензіата, його заступника або іншої 

уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП 

перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих 

Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку природного 

газу 

(стор. 5 Акта перевірки)   

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 22.02.2023 о 10 годині прибула за 

місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у заяві про отримання ліцензії з постачання природного 

газу (вх. НКРЕКП від 03.01.2020 №ЛГ-1/20) з урахуванням поданих Товариством змін листом від 

07.10.2021№164 (вх. НКРЕКП від 08.10.2021 № 20396/1-21) та у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП 

(станом на 31.01.2023), а саме за адресою: 03038, місто Київ, вулиця Грінченко Миколи, будинок 4. 

За даною адресою знаходиться чотирьохповерхова нежитлова будівля офісного призначення 

(БЦ Horizon Park). Комісія з проведення перевірки зазначає, що вхід до будівлі обмежений, прохід до 

офісних приміщень можливий лише за перепустками або у супроводі представника зустрічаючої 

сторони. Слід зазначити, що будь-яка вивіска, яка свідчила б про місцезнаходження  Товариства за 

даною адресою, відсутня. 

Комісія з проведення перевірки звернулась до адміністративного персоналу будівлі, щодо 



можливості зв’язатися з ТОВ «ПАВЕРСТОК», або викликати уповноваженого представника 

Ліцензіата. Представник адміністративного персоналу повідомив комісію з проведення перевірки про 

відсутність ТОВ «ПАВЕРСТОК», у переліку орендарів та суборендарів за адресою: 03038, місто Київ, 

вулиця Грінченко Миколи, будинок 4. 

Також, комісія з проведення перевірки зателефонувала за номером телефону, який зазначено в 

заяві про отримання ліцензії з постачання природного газу (вх. НКРЕКП від 03.01.2020 №ЛГ-1/20), 

але відповіді від Ліцензіата не отримала, через відсутність з’єднання з абонентом. 
 

Слід зазначити, що згідно з базою вхідної кореспонденції НКРЕКП, листів від Ліцензіата щодо 

повідомлення НКРЕКП про зміну місцезнаходження ТОВ «ПАВЕРСТОК», крім змін поданих листом 

від 07.10.2021 №164 (вх. НКРЕКП від 08.10.2021 № 20396/1-21), та зміни засобів комунікації, які були 

зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не надходило. 

Отже, комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 22.02.2023  

ТОВ «ПАВЕРСТОК»,  відсутнє за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у 

ліцензійній справі, а саме за адресою, яка зазначена у Заяві про отримання ліцензії з постачання 

природного газу (вх. НКРЕКП від 03.01.2020 №ЛГ-1/20, з урахуванням поданих Товариством змін 

листом від 07.10.2021 №164 (вх. НКРЕКП від 08.10.2021 №20396/1-21) та у Ліцензійному реєстрі 

НКРЕКП, станом на 31.01.2023 – 03038, місто Київ, вулиця Грінченко Миколи, будинок 4. 
 

Слід відмітити, що відповідно до пункту 10 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок 

природного газу», правопорушенням на ринку природного газу є, зокрема, невиконання законних постанов, 

розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб’єктів владних повноважень на ринку природного газу, а 

також створення перешкод для виконання службових обов’язків посадовими особами таких суб’єктів. 

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 розділу І Порядку контролю відмовою ліцензіата у 

проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за 

відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання 

документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в 

доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні 

діяльності, що підлягає ліцензуванню, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з 

даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за 

місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та/або останнього дня перевірки). 

Враховуючи вищевикладене, відсутність ТОВ «ПАВЕРСТОК», за його місцезнаходженням, а 

саме за адресою: 03038, місто Київ, вулиця Грінченко Миколи, будинок 4, яка зазначена у Заяві про 

отримання ліцензії з постачання природного газу (вх. НКРЕКП від 03.01.2020 №ЛГ-1/20, з 

урахуванням поданих Товариством змін листом від 07.10.2021 №164 (вх. НКРЕКП від 08.10.2021 

№20396/1-21), Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 31.01.2023, а також відсутність 

уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки, 

свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки. 

 

 

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову, якою відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону 

України «Про ринок природного газу» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування 

видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548: 
 

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЕРСТОК» (код 

ЄДРПОУ 43016569) ліцензію з постачання природного газу, видану відповідно до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 січня 2020 року № 102. 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року № 102 «Про видачу ліцензій з постачання 



природного газу ТОВ «ПАВЕРСТОК» та ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» такі зміни:  

1) назву викласти в такій редакції: 

«Про видачу ліцензії з постачання природного газу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ»; 

 

2) абзаци перший – третій замінити новим абзацом такого змісту:  

«Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу 

ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42581526).». 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 



 

ПРОЄКТ 

                                
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

 

___________________                                    Київ                                        № _______________ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, виданої  

ТОВ «ПАВЕРСТОК», та внесення 

змін до постанови НКРЕКП  

від 14 січня 2020 року № 102  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 14 березня  

2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами 

проведення планової перевірки щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу  

від 22 лютого 2023 року № 119, що мала бути проведена відповідно до Плану 

здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 06 лютого 2023 року 

№ 110, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) не 

дотримано вимоги підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні 

умови), у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством 

підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з 

перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його 

заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП 



2 

 

перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

природного газу. 
 

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та підпункту 8 

пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, 

державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) ліцензію з постачання природного газу, 

видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року 

№ 102. 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року 

№ 102 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу ТОВ «ПАВЕРСТОК» 

та ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» такі зміни:  

1) назву викласти в такій редакції: 

«Про видачу ліцензії з постачання природного газу  

ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ»; 

 

2) абзаци перший – третій замінити новим абзацом такого змісту:  

«Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 

42581526).». 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим. 
 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                                                          Р. Кайдаш 

 

МП 
 

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав) 

___________________________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 
 

«____»______________ 2023 року                                                                ____________ 

                                                                                                                               (підпис) 


