
УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП)

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

М І 01. ^

Державна регуляторна служба

Щодо повторного погодження 
проекту постанови КМУ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП), надсилає доопрацьований 
проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним трубопроводом", який вже розглядався 
Державною регуляторною службою України і просить його погодити до 
11 березня 2016 року.

Додатки:

1. Копія проекту постанови КМУ "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним трубопроводом" на і'С[ арк. у 1 прим.

2. Аналіз регуляторного впливу проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом" 
на _4_ арк. у 1 прим.

3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта -  
постанови КМУ ’’Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом" на арк. у 1 прим.
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ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від №

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з транспортування нафти,
нафтопродуктів магістральним ^  ,
трубопроводом .

Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської 
діяльності", "Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про трубопровідний 
транспорт" Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, що 
додаються.

2. Строк, протягом якого ліцензіати, які провадять господарську діяльність 
з транспортування нафти магістральними трубопроводами та з транспортування 
нафтопродуктів "магістральними трубопроводами, мають привести свою 
господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до 
органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 
15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
становить три місяці з дня опублікування цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування,

Прем’єр-міністр України



ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України 

№

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з транспортування нафти, 

нафтопродуктів магістральним трубопроводом

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України "Про 
природні монополії", "Про нафту і газ", "Про трубопровідний транспорт”, "Про 
ліцензування видів господарської діяльності".

2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання 
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які мають 
намір провадити або провадять господарську діяльність з транспортування 
нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (далі -  ліцензована 
діяльність).

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

замовник -  фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, 
яка на підставі договору замовляє послуги з транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним трубопроводом ліцензіата;

місце провадження діяльності -  територія розташування магістрального 
трубопроводу для транспортування нафти, нафтопродуктів, що зазначені в 
документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін 
до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними 
умовами порядку);

нормативно-технічні документи -  міжнародні, державні, галузеві, 
міжгалузеві нормативи та стандарти;

споріднене підприємство:

будь-яка юридична особа, яка володіє прямо та/або опосередковано 20 або 
більше відсотками статутного капіталу та/або голосів ліцензіата;



будь-яка юридична особа 20 або більше відсотками статутного капіталу 
та/або голосів якої володіє прямо та/або опосередковано ліцензіат;

будь-яка юридична особа, пов'язана хоча б з одним ліцензіатом або з одною 
із юридичних осіб, зазначених у абзацах шостому, сьомому цього пункту, 
відносинами контролю відповідно до законів України "Про захист економічної 
конкуренції" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг".

Інші визначення та терміни, наведені у цих Ліцензійних умовах, 
вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про природні 
монополії", "Про нафту і газ", "Про трубопровідний транспорт", "Про 
ліцензування видів господарської діяльності".

4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, подає до 
органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 
до Ліцензійних умов.

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

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії з 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) довіреність, у разі, якщо заява подається уповноваженою особою 
здобувача ліцензії;

3) відомості про місце провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом 
(додаток 2);

4) копії документів, що підтверджують наявність у власності, 
користуванні, або господарському віданні здобувача ліцензії магістрального 
трубопроводу для транспортування нафти, нафтопродуктів.

6. Документи до заяви про одержання ліцензії здобувачем ліцензії 
надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно 
з додатком 3 до Ліцензійних умов.
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II. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

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

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу 
ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які 
підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які 
подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності»;

3) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені 
в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше 
ніж за один місяць з дня настання таких змін.

У разі зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання 
ліцензії, ліцензіат повинен:

у разі доповнення переліку новими документами - подати органу 
ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, 
встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання 
ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, - подати органу ліцензування 
відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, 
встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

4) провадити ліцензовану діяльність лише за місцем провадження 
діяльності ліцензіата, що зазначене в документах, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 
органу ліцензування);

5) виконувати обов’язки суб’єктів природних монополій, визначені 
статтею 10 Закону України «Про природні монополії»;

6) у разі планового (у зв’язку з консервацією або переведенням в режим 
утримання в безпечному стані трубопроводів або їх ділянок, відсутністю обсягів 
нафти, нафтопродуктів, запланованих до транспортування) або позапланового 
припинення ліцензованої діяльності (у зв'язку з неможливістю використання 
матеріально-технічної бази, забезпечення транспортування нафти,
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нафтопродуктів магістральним трубопроводом, виникненням форс-мажорних 
обставин тощо) за певними місцями провадження ліцензіат у день припинення 
ліцензованої діяльності зобов’язаний повідомити орган ліцензування та 
відповідних замовників послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом, вказавши дату і причини припинення 
ліцензованої діяльності з визначенням приблизної дати відновлення її 
провадження.

У разі відновлення провадження ліцензованої діяльності за певними 
місцями провадження ліцензіат у день відновлення діяльності має подати до 
НКРЕКП відповідне повідомлення;

7) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або 
іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в 
установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих 
Ліцензійних умов;

8) вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що 
підлягає ліцензуванню;

9) виконувати встановлені органом ліцензування вимоги щодо здійснення 
ліцензіатом господарської діяльності, яка не належить до сфери природних 
монополій, у разі, якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані 
природної монополії.

III. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

8. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен 
дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати у власності, користуванні або господарському віданні 
магістральний трубопровід для транспортування нафти, нафтопродуктів, 
розташований у місці провадження діяльності;

2) здійснювати консервацію або переведення з режиму транспортування в 
режим утримання в безпечному стані трубопроводів чи їх об’єктів, що з тих чи 
інших причин не функціонують більше одного року, із забезпеченням постійного 
технічного нагляду за станом трубопроводів з метою підтримки їх 
експлуатаційної придатності;

3) здійснювати передачу матеріалів виконавчої зйомки, оформлених у 
встановленому порядку будівельно-монтажними організаціями і замовником, 
місцевим органам державної виконавчої влади і органам місцевого 
самоврядування для нанесення їх на районні карти землекористування;
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4) на письмовий запит видавати замовникам послуг паспорти якості нафти 
та нафтопродуктів;

5) протягом одного року з моменту видачі ліцензії розробити та погодити з 
Міненерговугілля України та НКРЕКП порядок розподілу нафтотранспортних, 
нафтопродуктотранспортних потужностей, яким встановлюється механізм їх 
розподілу.

IV. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

9. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен 
дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) здійснювати ліцензовану діяльність на основі договорів з урахуванням 
економічної ефективності та пропускної спроможності магістральних 
трубопроводів;

2) здійснювати ліцензовану діяльність на договірних засадах та за 
встановленими НКРЕКП тарифами;

3) здійснювати облік нафти, нафтопродуктів, що надходять до 
магістрального трубопроводу ліцензіата та транспортуються магістральним 
трубопроводом ліцензіата, відповідно до укладених договорів;

4) передбачати в договорах на транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом умови, за яких замовник має право доступу до 
зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що встановлені на 
комерційних вузлах обліку нафти та нафтопродуктів ліцензіата;

5) забезпечити рівні права доступу до магістрального трубопроводу для 
усіх замовників послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом, а в разі недостатності пропускної потужності магістрального 
трубопроводу (нафтотранспортних, нафтопродуктотранспортних потужностей) - 
дотримання установленого механізму її розподілу;

6) забезпечувати контроль за режимами роботи магістральних 
трубопроводів;

7) не створювати перешкоди в доступі до магістрального трубопроводу для 
усіх замовників послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом;



8) ліцензіат не має права прямо або опосередковано заважати та 
протидіяти розвитку конкуренції, зловживати своїм монопольним становищем, 
як це визначено в антимонопольному законодавстві;

9) ліцензіат не має права разом із спорідненими підприємствами 
використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання необгрунтованої 
конкурентної переваги, а також розголошувати цю інформацію будь-кому, хто 
може використовувати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної 
переваги;

10) ліцензіат не має права відмовляти у транспортуванні нафти, 
нафтопродуктів магістральним трубопроводом, якщо це дозволяють технічні 
можливості трубопроводу;

11) ліцензіат не має права припиняти свою діяльність або зменшувати 
обсяги транспортування нафтопродуктів з метою штучного створення їх 
дефіциту, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством 
України.

6



Додаток 1
до Ліцензійних умов

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії___________________________________________________ __
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, 

по батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія,
номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон____________ , факс___________ , електронна адреса________________
(за наявності)

Ідентифікаційний код:__________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною 
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у 
паспорті)_____________________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)
Банківські реквізити____________________________________________________

(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування 
нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (вказати повністю або частково)

Надана в заяві інформація -  достовірна.

Бажаний спосіб одержання документів (необхідне підкреслити):

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

(посада уповноваженої особи здобувана ліцензії) (підпис) (прізвище, ініціали)

"__ "______________ 20__р.

М.П. (за наявності)



Додаток 2
до Лідешійних умов

ВІДОМОСТІ
про місце провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним

трубопроводом

№
з/п Інформація про магістральний трубопровід*

Протяжність магістрального трубопроводу (км/од.), з них:
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приватна власність, у т. ч.:

здобувача
ліцензії

інших суб’єктів 
господарювання 
або фізичних осіб

1 2 3 4 5 6 7

1 Найменування
трубопроводу

Назва території 
адміністративно- 

територіальної одиниці 
(область, район, місто, 

село тощо)
Усього 2 Е Е 2 -

* до відомостей також надається схема магістрального трубопроводу, нанесена на географічну карту відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, затверджена керівником суб’єкта господарювання

(підпис суб’єкта господарювання) 

М.П. (за наявності)

(прізвище, ініціали)



Додаток З
до Ліцензійних умов

ОПИС

документів, що додаються до заяви № ______________від

на провадження господарської діяльності з транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним трубопроводом від

(найменування суб’єкта господарювання -  для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер 
паспорта, ким і коли виданий -  для фізичної особи-підприємця)

№
з/п

Назва документа Кількість
аркушів

1 2 3

Загальна кількість документів:

Документи здав:_______  ______________________________________ _
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи суб’єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв: ______  ________________________________ _
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи органу ліцензування)



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним

трубопроводом»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розвтязати шляхом 
державного регулювання

Статтею 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі -  Закон про ліцензування), який набрав чинності з 28.06.2015, 
встановлено, що господарська діяльність з транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним трубопроводом підлягає ліцензуванню.

При цьому, відповідно до частини другої статті 6 Закону про ліцензування 
орган ліцензування (орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів 
України, або уповноважений законом державний колегіальний орган) за 
відповідним видом господарської діяльності розробляє проекти ліцензійних умов 
та змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету 
Міністрів України. Крім того, згідно з частиною другою статті 9 Закону про 
ліцензування, ліцензійні умови та зміни до них підлягають погодженню 
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються 
Кабінетом Міністрів України.

Проте, на сьогоднішній день діють Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з транспортування нафти магістральними 
трубопроводами, затверджені постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики України від 30.09.2005 № 857, зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 21 жовтня 2005 року № 1245/11525, та Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів 
магістральними трубопроводами, затверджені постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики України від 30.09.2005 № 858, зареєстрованою в 
Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 року № 1244/11524.

Відповідно до пункту 25 Переліку органів ліцензування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609, НЗСРЕКП 
є органом ліцензування у нафтогазовому комплексі.

Враховуючи викладене, НКРЕКП на виконання вимог Закону про 
ліцензування, має розробити проект ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом,

У зв’язку з цим, НКРЕКП з урахуванням вимог діючого законодавства в 
межах наданих повноважень розробила проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом» (далі -  Проект постанови), яким передбачено встановлення 
чітких технологічних, організаційних, кваліфікаційних та спеціальних 
(особливих) вимог провадження господарської діяльності з транспортування 
нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом та визначення вичерпного 
переліку документів, що подаються суб’єктами господарювання до заяви про 
отримання ліцензії з зазначеного виду діяльності.



Враховуючи викладене, прийняття розробленого Проекту постанови 
забезпечить виконання вимог Закону про ліцензування.

2. Визначення цілей державного регулювання 
Метою прийняття Проекту постанови є виконання вимог Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності», визначення чітких 
технологічних, організаційних, кваліфікаційних та спеціальних (особливих) вимог 
провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом, а також забезпечення стабільності та прозорості 
процедури ліцензування.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 
зазначених цілей

Можливі способи 
досягнення цілей

Оцінка способу Причини відмови від 
альтернативних способів, 

аргументи щодо переваги обраного 
способу

Збереження чинного 
регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що 
потребує вдосконалення

Не відповідає вимогам чинного 
законодавства України

Інший від
запропонованого
спосіб

Альтернативи, запропонованому 
способу немає

Будь-який інший спосіб не буде 
відповідати ЗУ «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»

Обраний спосіб Відповідає вимогам чинного 
законодавства забезпечує 
досягнення цілей державного 
регулювання

1. Забезпечує реалізацію принципів 
державної регуляторної політики
2. Відповідає вимогам чинного 
законодавства, зокрема, Закону України 
«Про ліцензування видів господарської 
діяльності»
3. Забезпечує досягнення ефективного та 
збалансованого державного регулювання

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування 
нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, які визначатимуть 
технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги 
провадження такої діяльності та вичерний перелік документів, що подаються 
суб’єктами господарювання до заяви про отримання ліцензії з зазначеного виду 
діяльності.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 
регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить:
-  досягнення цілей державного регулювання в частині встановлення 

прозорих та однозначних технологічних, організаційних, кваліфікаційних та 
спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;

-  встановлення вичерпного переліку документів, які подає здобувач для 
отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом.

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання



вимог регуляторного акта, не очікується.
Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог 

регуляторного акта суб’єктами господарювання.
Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди 

у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення 
в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких 
негативних наслідків.

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за 
додержанням вимог акта будуть здійснюватись в межах компетенції органами 
ліцензування.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди Втрати
Держава Встановлення вичерпних вимог до суб’єктів господарювання, 

що унеможливить зловживання з боку органів ліцензування.
Відсутні

Суб’єкти
господарювання

Забезпечення передбачуваного підходу до державного 
регулювання ліцензованої діяльності, встановлення чітких та 
однозначних вимог до провадження такої діяльності

Відсутні

Громадяни Проект акта не зачіпає інтереси громадян Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
З дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом» термін її 
дії необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до 
законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта
Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом» її 
результативність визначатиметься такими показниками:

1) Розміром надходжень до Державного бюджету та місцевих бюджетів і 
державних цільових фондів -  реалізація регуляторного акта не передбачає 
надходжень та/або видатків з/до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

2) кількістю суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія регуляторного акта -  дія акта поширюватиметься на 
суб’єктів господарювання, які провадять (мають намір провадити) діяльність з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом.

Станом на 01.10.2015 року кількість суб’єктів господарської діяльності що 
здійснюють діяльність з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом становить -  2;

3) розміром коштів і часом, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — прийняття 
акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що 
витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або споживачами, пов’язаними з



виконанням вимог акта; ^
4) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 

акта.
Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом», аналіз регуляторного впливу та повідомлення 
про оприлюднення розміщено на офіційному сайті НКРЕКП.

Комісія у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм 
проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення щодо застосування акта, 
який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 
65 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 № 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності регуляторного акта

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта буде 
здійснюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде 
здійснюватись до набрання ним чинності під час надходження пропозицій і 
зауважень суб’єктів господарювання до положень ‘регуляторного акта та їх 
аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено 
через рік після набрання чинності регуляторним актом, шляхом аналізу звернень 
суб’єктів господарювання до центрального апарату НКРЕКП стосовно прийнятої 
постанови.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснюватися один раз на три роки, з дня виконання заходів повторного 
відстеження, з метою подальшого удосконалення законодавства з питань 
ліцензування господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які 
передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, 
буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу був підготовлений Управлінням ліцензування 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова Комісії С Д. Во*вк
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Оприлюднюється проект регуляторпого акта-Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ. ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта -  постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 

магістральним трубопроводом»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, розробила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом» (далі -Проект постанови).

Метою прийняття Проекту постанови є приведення Ліцензійних умов у відповідність до положень 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Зауваження та пропозиції слід надсилати на адреси:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19; e-mail: Kovalska@nerc.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; e-mail: 
inform@dkrp.gov.ua.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на 
офіційному веб-сайті НКРЕКЛ www.nerc.gov.ua в мережі Інтернет. Заархівований файл рг ioo.zip 
скачати тут.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються до
04.12.2015 у письмовому та/або електронному вигляді.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг

02.11.2015
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