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УКРАЇНА  

НАЦІОНАЛЬНА  КОМІСІЯ, що  ЗДІЙСНЮЕ  ДЕРЖАВНЕ  
РЕГу'ЛЮВАННЯ  У  СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА  КОМУНАЛЬНИХ  ПОСЛУГ  
(НКРЕКП) 

вул. Смоленська , 19, м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27 

е-таіІ: Ьох@nerc.gov.ua, веб-сайт: www.nerc.gov.ua  

Олександр  
foi+request-85268-6099сІбд@dostup.pravda.com.ua  
foi+reguest-85281-461 QJ9, Jb@dostup.pravda. сот. иа  

Шановний  пане  Олександре! 

Національна  комісія, що  здійснюе  державне  регулювання  у  сферах  
енергетики  та  комунальних  послуг  (далі  - НКРЕКП, Регулятор), розглянула  
Ваші  інформаційні  запити  від  26.04.2021 (далі  - Запит), які  надійшли  до  
НКРЕКП  через  вебсайт  «Доступ  до  Правди» , та  в  межах  компетенції  
повідомляе. 

Вичерпний  перелік  видів  діяльності , які  підлягають  ліцензуванню, 
визначені  Законом  України  «Про  ліцензування  видів  господарської  діяльності» 

(далі  - Закон  про  ліцензування ). 
Відповідно  до  пункту  27 частини  першої  статті  7 Закону  про  ліцензування  

визначено, що  ліцензуванню  підлягае  господарська  діяльність  на  ринку  
природного  газу, яка  ліцензуеться  з  урахуванням  особливостей, визначених  
Законом  України  «Про  ринок  природного  газу» (далі  - Закон  про  ринок  газу). 

Відповідно  до  статті  9 Закону  про  ринок  газу  господарська  діяльність  на  
ринку  природного  газу, пов'язана  з  його  транспортуванням, розподілом, 
зберіганням, наданням  послуг  установки  LNG, постачанням  природного  газу, 
провадиться  за  умови  отримання  відповідної  ліцензії. 

НКРЕКП  здійснюе  державне  регулювання, зокрема, шляхом  ліцензування  
господарської  діяльності  на  ринку  природного  газу, пов'язаної  з  його  
транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням  послуг  установки  LNG 
та  постачанням  природного  газу. 

АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «ОПЕРАТОР  ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ  
СИСТЕМИ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (код  СДРПОУ  03336166) здійснюе  господарську  
діяльність  з  розподілу  природного  газу  в  межах  території  Чернівецької  області, 
де  знаходиться  газорозподільна  система, що  перебувае  у  власності, 
господарському  віданні, користуванні  чи  експлуатації  АТ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ» на  
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підставі  ліцензії, виданої  відповідно  до  постанови  НКРЕКП  від  29.06.2017 №  
856 (із  змінами). 

Разом  з  цим, на  території  України, у  тому  числі  на  території  Чернівецької  
області  діяльність  з  постачання  природного  газу  мають  право  здійснювати  
суб'екти  господарювання , які  отримали  ліцензії  на  право  провадження  
господарської  діяльності  з  постачання  природного  газу. 

3 переліком  постачальників  природного  газу  можна  ознайомитись  на  
офіційному  вебсайті  НКРЕКП: www.nerc.gov.ua:  /Головна  сторінка  —> Газ  
природний  —> Перелік  постачальників  природного  газу/. 

Крім  цього, надаемо  завірені  копії  постанов  НКРЕКП  про  видачу  ліцензій  
на  право  провадження  господарської  діяльності  з  розподілу  природного  газу  (зі  
змінами), виданих  АТ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ» , починаючи  з  2015 року  по  теперішній  
час  (додаються ). 

Додаток: на  3 арк. в  1 прим. 

3 повагою  

Керівник  апарату  О. Кострикін  

Кунець  Н.І. 204-48-43 
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Про  видачу  ліцензії  на • розлоділ  
природного  газу  ПАТ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 
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НАЦІОНАЛЬНА  КОМІСІЯ, що  ЗДІЙСНЮЕ  ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ  У  СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА  КОМУНАЛbЯИХ  ПОСЛУГ  
(НКРЕКЛ) 

Відповідно  до  законів  України  «Про  ліцензування  видів  господарсько- 
ціяльності» ,«Про  ринок  природного  газу» та  «Про  Націонапьну  комісію, щс  
здійснюе  державне  реryлювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  поЕлугн  
Національна  комісія, що  здійснюе  державне  реryлювання  у  сферах  енергетики . 
та  комунanьних  послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЕ: 

І . Видати  ПУБЛІЧНОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ  ТОВАРИСТВУ  ПО  
ГАЗОПОСТАЧАННЮ  ТА  ГАЗИФІКАЦІЇ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (код  ЕДРПОУ  
03336166) ліцензію  на  право  провадження  господарської  діяльності  з. 
розподілу  природного  газу  в  межах  території  Чернівецької  областї, де  
знаходиться  газорозподільна  снстема, що  перебувае  у  власrості, 
господарському  відангtі, 'користуванні  чи  експлуатації  ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  ПО  ГАЗОПОСТАЧАННЮ  ТА  
І 'АЗИФІКАЦІЇ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ». 

За  видачу  ліцензії  справляеться  плата  в  роsмірі  одного  прожиткевога  
мінімуму  дпя  працездатхих  осіб, що  діе  на  день  прийняття  діеї  постанови  яку  
мае  бути  внесено  на  рахунок  Державної  казначейської  елужби  України  за  
кодом  класифікації  дохтдів  бюджету  220 І  1500 «Плата  за  ліцензії, видані  
і-іаціональною  комісіею, що  здійснюе  державне  регулювання  у  сферах  
енергетики  та  комукальних  послуг», у  строк  не  пізніше  десяти  робочих  .runiB з  
иня  олрилюдн.ення  цього  рішення  в  установленому  порядку. 

2. Попередити  ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  ПО  
ГАЗОПUСТАЧАННЮ  ТА  ГАЗИФІКАЦІЇ  <ЧЕРНІВЦІГАЗ» npo 
відповідальність  за  порупіення  Ліцензійних  умов  .овадження  господарськаї  
ліяльності  з  розподілу  природно  .... .-.',  гї  попередньої  ліцензії. 

Голова  НКРЕКП  Д. Вовк  



НАЦІОНАЛЬНА  КОМІСІЯ, що  ЗДІЙСНЮЕ  ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ  у  СФЕРАХ  ЕНFРГЕТИІ~И  

ТА  КОМУНАЛЬНИХ  ПОСЛУГ  
(НКРЕКП) 
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Про  видачу  ліцензії  на  розподіл  
природного, нафтового  газу  і  газу  
(метану) вугільних  родовищ  ПАТ  
«ЧЕРНІВЦІГАЗ» 

Видати  ПУБЛІцНОМу  АКЦІрНЕРНОМУ  ТОВАРИСТВУ  Пb ГАЗОПОСТАЧАННІр  ТА  ГАЗИФІКАЦІЇ  «ЧЕРНІgЦц-АЗ», код  ЕДРПОУ  03336166, м. Чернівці, вул. Винниченка, буд. 9А, ліцензію  на  право  k ~ провадження  господарської  діяльності  з  розподілу  природного, нафтового  газу  і  газу  (метану) вугільних  родовищ  на  території  Чернівецької  області  в  зоні  розтацryвання  розподільних  газопроводів, що  перебувають  у  користуванні  ПАТ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ», терміном  дії  з  24.03.2015 no 23.03.2020. Попередити  ПАТ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ» про  необхідність  виконання  зобов'язань, що  виникли  при  провадженні  ним  ліцензованої  діяльності  за  
~ період  дії  попередньої  ліцензії. ; 
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Відповідно  • до  Закону _. укрдїни_ -<йІро  ліцензування  певних  • видів  господарської  діяльності» та  Указу  Президента  України  від  10 вересня  2014 року  №  715 «Про  затвердження  Положення  про  Національну  комісію, що  здійснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунапьних  j послуп> Національна  комісія, що  здійснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЕс  

   

   

 

В.о. Голови  Комісії  Д. Вовк  
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НАЦІОНАЛЬНА  КОМІСІЯ, ЩО  ЗДІ1йІСНЮЕ  ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛІОВАНВЯ  У  СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКІІ  

ТА  КОМУНАЛЬНИХ  ПОСЛУГ  
(НКРЕКП) 

nOCTAHQBA 
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Про  внесення  змін  до  постаиови  НКРЕКП  
від  29 червня  2017 року  №  856 

Відповідно  до  законів  Україии  «Про  ліцензування  видів  господарської  
діяльності», «Про  Надіональну  комісію, що  здійснюе  державне  регулюпання  у  
сферах  енергетики  та  комунальних  послуг» Національна  комісія, що  зрпйснюе  
державне  реryлювання  у  сферах  енергетнки  та  комунальних  послуг, 

ІІОСТАНОВЛSІЕ: 

Унести  до  постанови  Національної  комісії, що  здійснюе  державне  
ретулювания  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг, від  29 червня  
2017 року  №  856 «Про  видачу  ліцензії  на  розподіл  природного  газу  
ПАТ  «ЧЕРНІВЦІГАЗ;> такі  зміни: 

у  назві  абревіатуру  «ПАТ» замінити  абревіатурою  «АТ»; 

у  тексті  постанови  слова  «ПУБJІІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  
ПО  ГАЗОПОСТАЧАННЮ  ТА  ГАЗИФІКАЦІЇ» у  всіх  відмінках  замінити  
словами  сгАКЦІОНЕРНЕ ,ТОВАРИСТВО  «ОПЕРАТОР  ГАЗОРОЗПОДІЛbНОЇ  
СИСТЕМИ» у  відповідних  відмінхах. 

Голова  НКРЕКП 	 (Ос 	 О. Кривенко  
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