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Обґрунтування Управління ліцензування до рішення  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг, щодо вирішення питання провадження  

ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» господарської діяльності з розподілу природного газу 
 
         ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі - ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ») (код ЄДРПОУ 
03365222) отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з 
розподілу природного газу відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 849 (із 
змінами). 

Відповідно до пунктів 3 та 4 постанови Кабінету Міністрів України від 
25.11.2022 № 1335, 10.12.2022 між Міністерством енергетики України та                               
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» було укладено 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» відповідно до Договору експлуатації газорозподільних 
систем або їх складових від 20.03.2013 № 31/33, а також повідомлено                                         
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» про припинення зазначеного договору з 01 січня 2023 року.  

Крім того, 29.11.2022 до НКРЕКП звернулося ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 
МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» із заявою на отримання ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з розподілу природного газу на території провадження 
господарської діяльності з розподілу природного газу ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ». 

Листом від 22.12.2022 ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» повідомило НКРЕКП про 
готовність Товариства передати до 31 грудня 2022 року Міністерству енергетики 
України державне майно, отримане відповідно до Договору експлуатації 
газорозподільних систем або їх складових від 20.03.2013 № 31/33. 

Також ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» повідомило про укладення із                                    
ТОВ «Газорозподільні мережі України» договорів щодо передачі                                       
ТОВ «Газорозподільні системи України» у господарське відання (оренду): 

складових газорозподільної системи, що належать ВАТ «Кіровоградгаз» на праві 
власності; 

рухомого та нерухомого майна (матеріально-технічного оснащення, необхідного 
для провадження господарської діяльності з розподілу природного газу), що належить 
ВАТ «Кіровоградгаз» на праві власності.     

Відповідно до пункту 6.4 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 03.03.2020 № 548 (далі – Порядок), НКРЕКП має право 
прийняти рішення про зупинення дії ліцензії у разі передачі ліцензіатом цілісного 
майнового комплексу іншому суб’єкту господарювання, який отримав відповідну 
ліцензію. 
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При цьому, згідно із пунктом 1.3 Порядку цілісний майновий комплекс - заявлені 
здобувачем ліцензії (ліцензіатом) засоби та місця провадження господарської 
діяльності, сукупність яких забезпечує можливість провадження господарської 
діяльності на ринку, що перебуває у стані природної монополії, або на суміжних з ним 
ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Разом з тим, 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 між ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 
МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» укладено договір щодо передачі ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 
МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» прав та обов’язків щодо виконання невиконаних                               
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» зобов’язань при провадженні ліцензованої діяльності. 

Враховуючи необхідність 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. Прийняти рішення про зупинення ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«КІРОВОГРАДГАЗ» (код ЄДРПОУ 03365222) з 01 січня 2023 року дії ліцензії на 
право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, 
виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 
року № 849, у зв’язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу 
природного газу іншому суб’єкту господарювання, який отримав відповідну 
ліцензію. 

 
2. Зобов’язати ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» до 01 грудня 2023 
року передати грошові кошти та майно (рухоме та нерухоме), належне                       
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на праві власності, для забезпечення виконання 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44907200)  
невиконаних ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» зобов’язань за періоди провадження ним 
господарської діяльності з розподілу природного газу, визначених 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, 
зокрема: 
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кошти, що підлягають коригуванню в сторону зменшення за результатами 
заходів державного контролю; 

на баланс ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» вузли обліку 
природного газу, що є на балансі ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», у тому числі, що були 
встановлені (замінені). 
 
 
Начальник Управління ліцензування                                                              Ю. Антонюк 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про зупинення дії ліцензії з        
розподілу природного газу, виданої           
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

 

 
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. Зупинити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (код 
ЄДРПОУ 03365222) дію ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу,  виданої відповідно до постанови 
Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 849, у зв’язку 
з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу 
іншому суб’єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію. 
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           2. Зобов’язати ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» до 01 грудня 
2023 року передати грошові кошти та майно (рухоме та нерухоме), належне 
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на праві власності, для забезпечення виконання 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44907200)  
невиконаних ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» зобов’язань за періоди провадження 
ним господарської діяльності з розподілу природного газу, визначених 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, зокрема: 

кошти, що підлягають коригуванню в сторону зменшення за 
результатами заходів державного контролю; 

на баланс ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» вузли обліку 
природного газу, що є на балансі ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ», у тому числі, що 
були встановлені (замінені). 

 
3. 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, щодо вирішення питання  

зупинення провадження ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» господарської  
діяльності з розподілу природного газу 

 
         ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі - ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ») (код ЄДРПОУ 
03365222) отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з 
розподілу природного газу відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 849                
(із змінами). 

Відповідно до пунктів 3 та 4 постанови Кабінету Міністрів України від 
25.11.2022 № 1335 Кабінетом Міністрів України вирішено: 

погодитися з пропозицією Міністерства енергетики України щодо укладення 
відповідно до примірного договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 лютого 2017 р. № 95 “Про забезпечення ефективного використання 
газорозподільних систем або їх складових” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, 
ст. 559), з товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі 
України” договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових та 
припинення у зв’язку з цим договорів експлуатації газорозподільних систем або їх 
складових, укладених з операторами газорозподільних систем відповідно до положень 
зазначеної постанови; 

Міністерству енергетики України укласти та припинити зазначені договори. 
29.11.2022 до НКРЕКП звернулося ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ 

УКРАЇНИ» із заявою на отримання ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу на території провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ». 

При цьому, 10.12.2022 між Міністерством енергетики України та                        
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» було укладено 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» відповідно до Договору експлуатації газорозподільних 
систем або їх складових від 20.03.2013 № 31/33. 

При цьому Міністерство енергетики України направлено повідомлення до                                           
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» про припинення зазначеного договору з 01 січня 2023 року. 

З метою запобігання ризику збою та/або переривання газопостачання,  а також 
забезпечення надійного постачання природного газу споживачам потребує вирішення 
питання зупинення провадження ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» господарської діяльності з 
розподілу природного газу. 

Уточнене обґрунтування та проєкт рішення щодо врегулювання невідкладних 
питань діяльності суб’єктів господарювання на ринках електричної енергії та 
природного газу в умовах воєнного стану буде оприлюднено пізніше. 
 
Начальник Управління ліцензування                                                              Ю. Антонюк 


