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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 15.06.2017 № 776 
(уточнення території провадження господарської діяльності з розподілу природного 

газу ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ») 
 

 Постановою НКРЕКП від 15.06.2017 № 776 (із змінами та доповненнями) було 
видано ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361394) ліцензію на право 
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території 
міста Шепетівка, сіл Білокриниччя, Городище, Городнявка, Онишківці, Курганівка, 
Корпилівка, Корчик, Красносілка, Лозичне, Лотівка, Михайлючка, Пашуки, Плесна, 
Пліщин, Романів, Серединці, Судилків, Траулин, Хролін, Хутір, Цмівка, В. Шкарівка та 
селища міського типу Гриців Шепетівського району Хмельницької області, де 
знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському 
віданні, користуванні чи експлуатації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»         
(далі – ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»). 
 Згідно з підпунктом 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 
16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови),  ліцензіат зобов’язаний повідомляти 
НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до 
заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу). 
        Відповідно до положень Ліцензійних умов ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» повідомило 
із наданням підтверджуючих документів про зміни (розширення)                                    
ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» місць провадження господарської діяльності з розподілу 
природного газу на територію сіл Коськів та Ленкiвцi Шепетівського району 
Хмельницької області, зазначених у постанові НКРЕКП від  15.06.2017 № 776. 
         Відповідно до  підпункту 4 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року 
№ 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у 
період дії в Україні воєнного стану», 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)). 
 

Враховуючи  зазначене Управління ліцензування виходить на Комісію з 
пропозицією:  

Внести зміни до постанови НКРЕКП від 15.06.2017 № 776, а саме: 
  пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 червня 2017 року № 776 «Про видачу 
ліцензії на розподіл природного газу ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» після слова «Пашуки» 
доповнити знаками, словом та абревіатурою «(Судилкiвська ОТГ)», а після літери, 
знаку та слова «В. Шкарівка» доповнити знаками та словами «, Коськів, Ленкiвцi». 
 
Начальник Управління ліцензування                                                               Ю. Антонюк 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
від 15 червня 2017 року № 776 

 

 
 
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: 
 

Пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 червня 
2017 року № 776 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу                            
ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» після слова «Пашуки» доповнити знаками, словом 



2 
 
та абревіатурою «(Судилкiвська ОТГ)», а після літери, знаку та слова 
«В. Шкарівка» доповнити знаками та словами «, Коськів, Ленкiвцi». 
           
 
Голова  НКРЕКП                                                                       К. Ущаповський 


