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Обґрунтування Управління ліцензування до рішення  
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики                 

та комунальних послуг, про внесення змін до постанови НКРЕКП від  29 червня            
2017 року № 849 (уточнення території провадження господарської діяльності  з 

розподілу природного газу ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ») 
 

 
25 вересня 2020 року між ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та                                                      

АТ «Укргазвидобування» було укладено договір від 25.09.2020 № 31/01-471-УМ/2020 
на експлуатацію газорозподільної системи та її об’єктів, за яким власник об’єктів 
газорозподільної системи (АТ «Укргазвидобування») передав на баланс 
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та в експлуатацію своє майно, яке знаходиться в 
(інформація з обмеженим доступом) Харківської області для використання в процесі 
здійснення діяльності з розподілу природного газу. 

При цьому, відповідно до інформації, зокрема, наданої АТ «ХАРКІВГАЗ» до 
НКРЕКП листом від 12.11.2020 № 610Сл-15801-1120, у АТ «ХАРКІВГАЗ» відсутній 
укладений договір на експлуатацію газорозподільних мереж в (інформація з 
обмеженим доступом) Харківської області з АТ «Укргазвидобування». Відповідно до 
наданої АТ «ХАРКІВГАЗ» копії Акту розмежування балансової належності 
експлуатаційної відповідальності сторін розподільних газопроводів низького тиску та 
вводів газопроводів до житлових будинків села (інформація з обмеженим доступом) 
Харківської області, в експлуатації АТ «ХАРКІВГАЗ» знаходилися виключно 
газопроводи-вводи та внутрішньобудинкові газопроводи і газове обладнання деяких 
житлових будинків.  

Враховуючи зазначене,  постановою НКРЕКП від 20 січня 2021 року № 56 було 
внесено зміни до постанов НКРЕКП від 29 червня 2017 № 849 «Про видачу ліцензії на 
розподіл природного газу ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та від 19 червня 2017 року № 809 
«Про видачу ліцензії на розподіл природного газу АТ «ХАРКІВГАЗ»» і відповідно 
було розширено зону ліцензованої діяльності ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та зменшено 
зону ліцензованої діяльності АТ «ХАРКІВГАЗ» на територію (інформація з 
обмеженим доступом) Харківської області. 

Згідно із розділом IIІ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс), експлуатацію 
газорозподільних систем здійснюють виключно Оператори газорозподільної мережі 
(далі – Оператори ГРМ). Власники газової мережі, яка згідно з розділом II цього 
Кодексу кваліфікується як газорозподільна система (крім газорозподільної системи, 
що відноситься до державного майна), що не є Операторами ГРМ, та Оператор ГРМ, 
до мереж якого підключені належні власникам газорозподільні системи (або на 
території ліцензованої діяльності якого знаходяться споживачі, підключені до цих 
газорозподільних систем), зобов'язані укласти договір про експлуатацію таких 
газорозподільних систем, або договір господарського відання чи користування з 
передачею газорозподільних систем на баланс Оператору ГРМ, або оформити 
передачу належних власникам газорозподільних систем у власність зазначеному 
Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу). 

При цьому, за інформацією, наданою ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», Товариством як 
Оператором ГРМ на території зазначених населених пунктів було забезпечено 
укладання відповідних договорів, зокрема договорів про експлуатацію, з усіма 
власниками газорозподільні системи. 

Разом з тим, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від                   
28 жовтня 2021 року № 100651921 по справі № 640/2638/21, яку залишено без змін 



постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 27 січня 2022 року, 
постанова НКРЕКП від 20 січня 2021 року № 56 визнана протиправною та скасована у 
зв’язку з відсутністю в НКРЕКП порядку внесення змін до рішення про видачу 
ліцензії щодо зміни місць провадження господарської діяльності на підставі 
повідомлення ліцензіата про зміни до документів, що подавалися до заяви про 
отримання ліцензії. 

Відповідно до пункту 1.4 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 
16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови), засіб провадження діяльності – 
газорозподільна система, що на законних підставах перебуває у власності, 
господарському віданні, користуванні чи експлуатації здобувача ліцензії/ліцензіата, 
якою здійснюється розподіл природного газу; 

Враховуючи те, що майже вся газорозподільна система на території (інформація з 
обмеженим доступом) Харківської області, у тому числі підвідні газопроводи та 
фізичні точки входу АТ «Укргазвидобування», на законних підставах перебувають у 
користуванні чи експлуатації ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», АТ «ХАРКІВГАЗ» не має 
можливості забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу на 
території (інформація з обмеженим доступом) Харківської області. 

Водночас,  у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 року НКРЕКП  прийнято постанову від 26 
березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та 
комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану», підпунктом 4 пункту 1 
якої встановлено, що за результатами розгляду повідомлень про зміни у документах, 
що подавалися до заяви про отримання ліцензії, аналізу підтвердних документів та 
одержаної інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів 
НКРЕКП приймає рішення про внесення змін до відповідного рішення про видачу 
ліцензії ліцензіату (зокрема, в частині зміни найменування ліцензіата, місць та/або 
засобів (об’єктів)). 

З огляду на наведене та з урахуванням листів ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» від 
31.03.2022 № ВИХ 04-1/1176 та від 04.04.2022  № ВИХ 04-1/1176 щодо надання 
повідомлення про зміну у документах, що подавалися до заяви про отримання 
ліцензії, та документів відповідно до вимог Ліцензійних умов, які підтверджують 
право ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» й надалі провадити діяльність з розподілу 
природного газу на території (інформація з обмеженим доступом) Харківської області 
з метою забезпечення надійного та безперебійного постачання природного газу на 
території  Харківської області Управління ліцензування пропонує: 
 

Прийняти рішення щодо доповнення пункту 1 постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
29 червня 2017 року № 849 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ВАТ 
«КІРОВОГРАДГАЗ» після знаків та слів «(крім міста Гайворон),» словами та знаками 
«(інформація з обмеженим доступом) Харківської області». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

   ________________                                                                № _____________ 
Київ 

 
Про внесення зміни до постанови 
НКРЕКП від 29 червня 2017 року № 849 

  

 
        Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 
ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких 
здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548 та постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості 
ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в 
Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
         В абзаці першому пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 
червня 2017 року № 849 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу                
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» після слів та знаків «(крім міста Гайворон),» 
доповнити словами та знаками «(інформація з обмеженим доступом)  
Харківської області,».  
  

  
 
 
 
 


