
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 

16.02.2017  № 201

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження господарської діяльності з постачання

природного газу

1. Загальні положення

1.1.  Ці  Ліцензійні  умови  розроблені  відповідно  до  законів  України «Про  природні
монополії», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок природного
газу»та «Про  Національну  комісію,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах
енергетики та комунальних послуг».

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від
їх  організаційно-правової  форми  та  форми  власності,  які  провадять  або  мають  намір
провадити  господарську  діяльність  з  постачання  природного газу  (далі  –  господарська
діяльність з постачання природного газу, ліцензована діяльність).

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

засіб провадження господарської діяльності – будівлі і приміщення, що знаходяться у
власності  чи  користуванні  ліцензіата,  для  організації  прийому  і  обслуговування
споживачів та персональний веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікацій із
споживачами (телефон, E-mail);

місце провадження діяльності – територія України.

Інші  терміни  вживаються  у  значеннях,  наведених  у  законах  України «Про
ліцензування  видів  господарської  діяльності», «Про  ринок  природного  газу»,
чинних Правилах постачання природного газу.

1.4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання
природного газу, подає  до  Національної  комісії,  що  здійснює державне  регулювання  у
сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії
за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

1.5.  До  заяви  про  отримання  ліцензії  здобувачем  надаються  документи  згідно  з
переліком, який є вичерпним:

1)  копія  паспорта  керівника  здобувача  ліцензії  (або  довіреної  особи)  із  відміткою
органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні
переконання  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків
(подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2)  відомості  про  засоби  провадження  господарської  діяльності  з  постачання
природного газу (додаток 2).

1.6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до
опису,  складеного  за  формою  згідно  з додатком  3 до  Ліцензійних  умов,  у  двох
екземплярах.
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2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з
постачання природного газу

2.1.  Господарська  діяльність  з  постачання  природного  газу  здійснюється  з
дотриманням  вимог Правил  постачання  природного  газу,  інших  нормативно-правових
актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких
організаційних вимог:

1)  забезпечити  функціонування  та  підтримувати  на  належному рівні  персональний
веб-сайт у мережі Інтернет;

2) створити точки контакту (які можуть знаходитись за місцезнаходженням ліцензіата)
для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та
наявних способів для вирішення спорів. Контактні дані і режим роботи кожної контактної
точки  повинні  бути  передбачені  у  договорі  постачання  природного  газу  і  на  сайті
ліцензіата;

3) у разі укладання договору постачання природного газу із побутовим споживачем
забезпечити  наявність  особистого  кабінету  споживача  на  власному  веб-сайті,  що  має
містити  і  персоніфіковані  дані  споживача,  статистичні  дані  про ціни  та  нарахування,  і
сплату  за  договором  постачання  природного  газу  та  іншу  інформацію,  пов'язану  з
виконанням зазначеного договору;

4) організувати та забезпечити доступ до точки контакту для здійснення реєстрації
вхідної  кореспонденції,  з  можливістю  отримання  вхідного  номера  на  момент  подання
вхідної кореспонденції;

5)  зберігати  документи,  копії  яких  подавалися  до  НКРЕКП  відповідно  до  вимог
законодавства України;

6) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають
додаватися  до  заяви  про  отримання  ліцензії.  У  разі  виникнення  таких  змін  протягом
одного місяця з дня їх настання подати до НКРЕКП відповідне повідомлення в письмовій
формі;

7) провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження
господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно
з вимогами цих Ліцензійних умов;

8) забезпечити якість комерційних послуг, які надаються споживачам, що передбачає
вчасне та повне інформування споживача про умови постачання, ціни на природний газ та
вартість надаваних послуг, роз'яснення значення актів законодавства, якими регулюються
відносини між постачальником і споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із
споживачем,  докладання всіх  можливих зусиль  для  вирішення спірних питань  шляхом
досудового врегулювання;

9)  у  разі  планового  або  позапланового  припинення  провадження  ліцензованої
діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат
зобов’язаний повідомити сторону, з якою укладено договір постачання природного газу, у
встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із
визначенням приблизної дати відновлення її провадження;

10)  забезпечити  присутність  керівника  ліцензіата,  його  заступника  або  іншої
уповноваженої  особи  під  час  проведення  НКРЕКП  в  установленому  законом  порядку
перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;
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11)  здійснювати  постачання  природного  газу  на  підставі  договорів  постачання
природного газу, що укладаються зі споживачами, у тому числі побутовими споживачами
відповідно  до  вимог статті  12 Закону  України  «Про  ринок  природного  газу»  та
чинних Правил постачання природного газу;

12) здійснювати постачання природного газу за цінами, що вільно встановлюються
між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених законодавством України;

13)  виконувати  умови  (вимоги)  чинних Правил  постачання  природного  газу,  що
затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу;

14) у разі прийняття НКРЕКП рішення про усунення порушень вимог Ліцензійних
умов  подати  в  установлений  у  рішенні  строк  до  НКРЕКП  інформацію  про  усунення
зазначених у такому рішенні порушень із наданням копій підтвердних документів;

15) дотримуватися вимог статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» щодо
реалізації  права  споживачів  на  зміну  постачальника  та  порядку  зміни  постачальника,
встановленого Правилами постачання природного газу;

16)  здійснювати  постачання  природного  газу  споживачам  за  умови  наявності  у
споживача договору розподілу природного газу (якщо об'єкт споживача підключений до
газорозподільної  системи)  або договору транспортування природного газу (якщо об'єкт
споживача  підключений  до  газотранспортної  системи),  укладеного  в  установленому
порядку між споживачем та Оператором газорозподільної/газотранспортної системи;

17) вести окремий облік за ліцензованим видом діяльності та затверджувати правила
розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між ліцензованим та іншими видами
господарської діяльності;

18)  складати  звітність,  затверджену  НКРЕКП,  щодо  провадження  господарської
діяльності  з  постачання  природного газу  та  подавати  її  до  НКРЕКП  у  встановленому
порядку;

19) подавати до НКРЕКП річну фінансову звітність у встановленому законодавством
порядку;

20)  сплачувати  щоквартально,  протягом  перших  30  днів  кварталу,  наступного  за
звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

21) виконувати рішення НКРЕКП, прийняті відповідно до порядку розгляду скарг на
дії суб'єктів ринку природного газу (крім споживачів) і вирішення спорів між суб'єктами
ринку природного газу, що затверджується НКРЕКП;

22)  здійснювати  розрахунки  із  оператором  газотранспортної  системи  за  надані
послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування
природного газу.

2.3.  Постачальник  природного  газу,  на  якого  покладені  спеціальні  обов'язки  для
забезпечення загальносуспільних інтересів, крім вимог, передбачених пунктом 2.2 цього
розділу Ліцензійних умов, повинен також дотримуватися:

вимог статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»;

порядку  відкриття  (закриття)  поточних  рахунків  із  спеціальним  режимом
використання  та  порядку  проведення  розрахунків  за  спожитий  природний  газ,
затверджених Кабінетом Міністрів України;

алгоритму розподілу коштів, затвердженого НКРЕКП;
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здійснення  розрахунків  із  оптовим  продавцем,  на  якого  покладені  спеціальні
обов’язки  для  забезпечення  загальносуспільних  інтересів,  у  строки  та  на  умовах
визначених договором купівлі-продажу природного газу;

здійснення  закупівлі  товару  (товарів),  послуги  (послуг)  відповідно  до  процедур,
визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

2.4.  Постачальник  природного  газу,  визначений  Кабінетом  Міністрів  України  як
постачальник  «останньої  надії»,  крім  вимог, передбачених  пунктом  2.2  цього  розділу
Ліцензійних умов, повинен також:

дотримуватися  вимог статей  12 та 15 Закону  України  «Про  ринок  природного
газу», Правил постачання природного газу,  які  визначені  для постачальника «останньої
надії»;

забезпечити обов'язкову перевірку незалежним аудитором річної фінансової звітності
та  розміщувати  її  на  своєму  веб-сайті  у  встановленому  законом  порядку.  Вимоги  до
аудиторських фірм у разі залучення їх до аудиту фінансової звітності або консолідованої
звітності  мають  відповідати  критеріям,  визначеним  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  04  червня  2015  року №  390 «Деякі  питання  проведення  аудиту  суб'єктів
господарювання державного сектору економіки».

2.5. При провадженні господарської діяльності з постачання природного газу ліцензіат
повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати у власності чи користуванні будівлі та/або приміщення, в яких організовано
точки контакту для прийому та обслуговування споживачів;

2) створювати страховий запас природного газу відповідно до чинного законодавства
України.

2.6. Ліцензіат зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті:

1)  чинну  редакцію Правил  постачання  природного  газу та  договір  постачання
природного газу, який пропонується споживачам;

2) ціни на природний газ,  спосіб та умови оплати за використаний природний газ,
іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами;

3)  загальні  умови  постачання,  права  та  обов'язки  постачальника  та  споживача,
зазначення  актів  законодавства,  якими  регулюються  відносини  між  постачальником та
споживачем,  наявні  способи  досудового  вирішення  спорів  з  постачальником,  типові
договори на постачання природного газу побутовим споживачам (у разі наміру постачати
природний газу побутовим споживачам), затверджені НКРЕКП;

4) процедуру вирішення спорів постачальником і контактну інформацію підрозділів
ліцензіата, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреса,
прізвище, ім'я та по батькові відповідальних працівників тощо);

5) річну звітність у встановленому законодавством порядку.

2.7. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких
кадрових вимог:

1)  провадження  ліцензованої  діяльності  здійснюється  під  керівництвом  посадових
осіб,  які  мають ступінь вищої освіти, достатній для успішного виконання професійних
обов’язків;

2)  ліцензіат  (здобувач ліцензії)  оформляє  трудові  відносини  з  персоналом шляхом
укладення трудових договорів відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.
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2.8. При провадженні господарської діяльності з постачання природного газу ліцензіат
повинен  дотримуватися  спеціальних  вимог  щодо  недопущення  під  час  провадження
ліцензованої діяльності здійснення над суб'єктом господарювання контролю у значенні,
наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами
держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті
1Закону  України  «Про  оборону  України»,  та/або  дії  яких  створюють  умови  для
виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник Управління 
ліцензування Ю. Антонюк

Додаток 1 
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання 
природного газу 
(пункт 1.4)

ЗАЯВА 
про отримання ліцензії з постачання природного газу

Додаток 2 
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання 
природного газу 
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ 
про засоби провадження господарської діяльності з постачання

природного газу

Додаток 3 
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання 
природного газу 
(пункт 1.6)

ОПИС 
документів, що додаються до заяви

http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/52/f464959n416.docx
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/52/f464959n415.docx
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/52/f464959n414.docx
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

