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Обґрунтування Управління ліцензування до рішення  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, про розгляд питання щодо видачі ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» 
 (далі – ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ») 

 
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44907200)  

звернулося до НКРЕКП із заявою (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № ЛГ-105/22) про 
отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу 
природного газу та доданими до неї документами в межах території Кіровоградської 
області (крім м. Гайворон) та  (конфіденційна інформація) Харківської області 
відповідно до вимог 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, постанови НКРЕКП від 26 
березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та 
комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» та Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених 
постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201. 

 
Загальна характеристика: 

місцезнаходження юридичної 
особи: 

 

м. Київ 

вебсайт: https://www.grmu.com.ua/ 

 
Слід відмітити, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

25.11.2022 № 1335 «Про врегулювання питання використання газорозподільних 
систем або їх складових» Міністерство енергетики України 10 грудня 2022 року: 

 уклало з ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» Договір експлуатації 
газорозподільних систем або їх складових, який набирає чинності з 01 січня 2023 
року, відповідно до якого ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» було 
надано в експлуатацію  газорозподільні системи та їх складові, що знаходяться в 
державній власності, які раніше було передано в експлуатацію                                           
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (отримано ліцензію з розподілу природного газу 
відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 849) відповідно до Договору 
експлуатації газорозподільних систем або їх складових від 20.03.2013 № 31/33,  

направило повідомлення до ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» про припинення 
Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових від 20.03.2013             



№ 31/33 з 01 січня 2023 року. 
 В той же час, у ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» існують невиконані зобов’язання за 

періоди ліцензованої діяльності до 2022 року (визначені, зокрема, розпорядженням 
НКРЕКП від 13.12.2022 № 121-р та постановою НКРЕКП від 13.12.2022 № 1667), а 
також матимуть місце невиконані зобов’язання за провадження ліцензованої 
діяльності у 2022 році, що будуть визначені за результатом перевірки ліцензованої 
діяльності ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», яка буде здійснена у 2023 році. 

При цьому ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» надало копію 
договору, укладеного з ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо передачі здобувачу ліцензії 
прав та обов’язків щодо виконання невиконаних ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 
зобов’язаннь при провадженні ліцензованої діяльності. 

Також слід відмітити, що ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», 
після прийняття рішення про видачу Товариству ліцензії з розподілу природного 
газу має здійснити ряд заходів, необхідних для провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу.     

 Враховуючи зазначене, з метою забезпечення інтересів державного 
регулювання в частині повного виконання ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» своїх 
зобов’язань за періоди його ліцензованої діяльності, а також з метою 
запобігання ризику збою та/або переривання газопостачання природного газу 
споживачам, що знаходяться на території провадження господарської 
діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» з розподілу природного газу, Управління 
ліцензування пропонує: 

 
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44907200)  ліцензію 
на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в 
межах території Кіровоградської області (крім м. Гайворон),  (конфіденційна 
інформація) Харківської області, де знаходиться газорозподільна система, що 
перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації, з 
01 січня 2023 року. 

 
2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»: 
 
1) до 01 лютого 2023 року надати належним чином оформлені акти 

розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності з 
усіма суміжними суб'єктами ринку природного газу (крім споживачів); 

 
2) до 01 липня 2023 року здійснити заходи щодо отримання дозволів на 

виконання роботи підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів 
(устаткування) підвищеної небезпеки, необхідних для провадження діяльності з 
розподілу природного газу; 

 
3) до 01 грудня 2023 року забезпечити виконання зобов’язань, покладених 

на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (код ЄДРПОУ 03365222) за результатами 
здійснених заходів державного контролю діяльності ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» з 



розподілу природного газу за попередні роки та за результатами заходу 
державного контролю діяльності ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 2022 рік, що буде 
здійснений НКРЕКП у 2023 році, у частині: 

прийняття на баланс ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»  з 
балансу ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» вузлів обліку природного газу, у тому числі, 
що були встановлені (замінені); 

виконання в повному обсязі заходів (інвестиційної програми на 2020 рік), 
затверджених постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року                                       
№ 3070,  Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 ‒ 2030 роки 
газорозподільного підприємства ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (інвестиційної 
програми на 2021 рік), затвердженого постановою НКРЕКП від 16 грудня  2020 
року № 2472, Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 ‒ 2031 роки 
газорозподільного підприємства ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (інвестиційної 
програми на 2022 рік), затвердженого постановою НКРЕКП від 22 грудня  2021 
року № 2792 та передачі створених активів на баланс                                               
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»; 

виконання інших зобов’язань, покладених НКРЕКП на                                         
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за результатами заходів державного контролю 
ліцензованої діяльності ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ». 

 
3. Встановити, що обсяг замовленої потужності споживачів природного 

газу на території ліцензованої діяльності ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ 
УКРАЇНИ» на 2023 рік визначається: 

виходячи із уточнених заявок на величину річної замовленої потужності, 
поданих оператору газорозподільної мережі відповідно до пункту 2 глави 6 
розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 30 вересня 2015 року  № 2494 (далі – Кодекс ГРМ) (за наявності 
для споживачів, що не є побутовими), або виходячи із фактичних обсягів 
споживання природного газу за період з 01 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 
року; 

для споживачів, що мають фактичний період споживання природного газу 
менший ніж дев'ять місяців, замовлена річна потужність визначається 
відповідно до пунктів 4 та 5 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ. 

 
4. Протягом десяти днів з дня набрання чинності цією постановою 

повідомити споживачів природного газу на території ліцензованої діяльності 
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», про зупинення дії ліцензії з        
розподілу природного газу ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та видачі такої ліцензії 
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», а також про необхідність 
здійснення споживачами природного газу оплати за надані послуги розподілу 
природного газу з 01 січня 2023 року на рахунок ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 
МЕРЕЖІ УКРАЇНИ». 

 
5. Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ» (код ЄДРПОУ 05410263), 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361402), АКЦІОНЕРНЕ 



ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 03340920), ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКГАЗ» (код ЄДРПОУ 03351734), 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397) відповідно до пункту 1 
глави 5 розділу ІІІ Кодексу ГРМ здійснити заходи з укладання з ТОВ 
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» актів розмежування балансової 
належності та експлуатаційної відповідальності сторін та до 01 лютого 2023 
року надати НКРЕКП копії зазначених актів. 
  
 
Начальник Управління ліцензування                                                  Ю. Антонюк 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про видачу ліцензії з розподілу
природного газу ТОВ 
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ 
УКРАЇНИ»  

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», 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: 
 

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44907200)  
ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу 
природного газу в межах території Кіровоградської області (крім м. 
Гайворон),  (конфіденційна інформація) Харківської області, де знаходиться 
газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, 



2 
 
користуванні чи експлуатації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ». 

 
За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що діє на день  прийняття цієї постанови, 
яку має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за 
кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, 
сертифікацію  оператора  системи  передачі  електричної  енергії, оператора  
газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього 
рішення в установленому порядку. 

 
2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»: 
 
1) до 01 лютого 2023 року надати належним чином оформлені акти 

розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності з 
усіма суміжними суб'єктами ринку природного газу (крім споживачів); 

 
2) до 01 липня 2023 року здійснити заходи щодо отримання дозволів на 

виконання роботи підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, 
механізмів (устаткування) підвищеної небезпеки, необхідних для 
провадження діяльності з розподілу природного газу; 

 
3) до 01 грудня 2023 року забезпечити виконання зобов’язань, 

покладених на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (код 
ЄДРПОУ 03365222) за результатами здійснених заходів державного 
контролю діяльності ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» з розподілу природного газу 
за попередні роки та за результатами заходу державного контролю діяльності                                                       
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 2022 рік, що буде здійснений НКРЕКП                                
у 2023 році, у частині: 

прийняття на баланс ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»  
з балансу ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» вузлів обліку природного газу, у тому 
числі, що були встановлені (замінені); 

виконання в повному обсязі заходів (інвестиційної програми на 2020 
рік), затверджених постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року                                       
№ 3070,  Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 ‒ 2030 роки 
газорозподільного підприємства ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (інвестиційної 
програми на 2021 рік), затвердженого постановою НКРЕКП від 16 грудня  
2020 року № 2472, Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 ‒ 2031 
роки газорозподільного підприємства ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 
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(інвестиційної програми на 2022 рік), затвердженого постановою НКРЕКП 
від 22 грудня  2021 року № 2792 та передачі створених активів на баланс                                               
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»; 

виконання інших зобов’язань, покладених НКРЕКП на                                         
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за результатами заходів державного контролю 
ліцензованої діяльності ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ». 

 
3. Встановити, що обсяг замовленої потужності споживачів природного 

газу на території ліцензованої діяльності ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 
МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» на 2023 рік визначається: 

виходячи із уточнених заявок на величину річної замовленої 
потужності, поданих оператору газорозподільної мережі відповідно до 
пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року  № 2494 (далі – Кодекс ГРМ) 
(за наявності для споживачів, що не є побутовими), або виходячи із 
фактичних обсягів споживання природного газу за період з 01 жовтня 2021 
року до 30 вересня 2022 року; 

для споживачів, що мають фактичний період споживання природного 
газу менший ніж дев'ять місяців, замовлена річна потужність визначається 
відповідно до пунктів 4 та 5 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ. 

 
4. Протягом десяти днів з дня набрання чинності цією постановою 

повідомити споживачів природного газу на території ліцензованої діяльності 
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», про зупинення дії ліцензії з        
розподілу природного газу ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та видачі такої ліцензії 
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», а також про необхідність 
здійснення споживачами природного газу оплати за надані послуги розподілу 
природного газу з 01 січня 2023 року на рахунок ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 
МЕРЕЖІ УКРАЇНИ». 

 
5. Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ» (код ЄДРПОУ 
05410263), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 
03361402), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» (код 
ЄДРПОУ 03340920), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУКГАЗ» (код ЄДРПОУ 03351734), АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
«КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397) відповідно до пункту 1 глави 5 
розділу ІІІ Кодексу ГРМ здійснити заходи з укладання з ТОВ 
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» актів розмежування балансової 
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належності та експлуатаційної відповідальності сторін та до 01 лютого 2023 
року надати НКРЕКП копії зазначених актів. 

 
6. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
 

 
Голова  НКРЕКП                                                                       К. Ущаповський 



                                                                                                                Голові НКРЕКП 
                                                                                                                Членам НКРЕКП 
 

 
Обґрунтування Управління ліцензування до рішення  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, про розгляд питання щодо видачі ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» 
 (далі – ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ») 

 
          ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44907200)  
звернулося до НКРЕКП із заявою (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № ЛГ-105/22) про 
отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу 
природного газу та доданими до неї документами  в межах території Кіровоградської 
області (крім м. Гайворон) та  смт Донець та с. Копанка Ізюмського р-ну Харківської 
області. 
 З метою запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, 
що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, Міністерством 
енергетики України, як органом управління газорозподільними системами, 
власником яких є держава, або їх складовими відповідно до положень пункту 2 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення 
ефективного використання газорозподільних систем або їх складових», проводиться 
ряд заходів, пов’язаних з укладенням договорів експлуатації газорозподільних 
систем або їх складових, власником яких є держава, з ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 
МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» в межах зазначеної території.  

 Уточнене обґрунтування та проєкт рішення про розгляд питання щодо видачі 
ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу 
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» буде оприлюднено пізніше. 
 
           
Начальник Управління ліцензування                                                  Ю. Антонюк 


