
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
 

Обґрунтування 
до питання про прийняття постанов НКРЕКП про затвердження щомісячних 
розрахунків ДП «ГАЗПОСТАЧ» ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ», ДП 
«КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ», ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ 
ЗБУТ», ТОВ «ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ», ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ», ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ 
«ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», ТОВ 
«ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ 
«КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ 
ЗБУТ», ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ОДЕСАГАЗ-
ПОСТАЧАННЯ», ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ», ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», 
ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ», ТОВ «ТД 
«ЛУБНИГАЗ», ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ», ТОВ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ», ТОВ 
«ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» різниці між вартістю 
ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення 
потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року включно, 
та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 
січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про заходи, 

спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу» (далі – Закон) НКРЕКП на підставі 

висновку суб`єкта аудиторської діяльності затверджує розрахунки відповідного 

постачальника природного газу, включеного до Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання заборгованості суб`єктів ринку природного 

газу (далі – Реєстр), в тому числі щомісячні розрахунки різниці між вартістю 

ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року включно,  

та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом  

січня – квітня 2021 року (далі – Розрахунок). 

На засіданнях НКРЕКП, які проводились у формі відкритого слухання 

06.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022, 16.11.2022, 29.11.2022, 13.12.2022 та 

20.12.2022 року, прийняті рішення про включення до Реєстру  

ДП «ГАЗПОСТАЧ» ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»,  

ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ», ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ 

ЗБУТ», ТОВ «ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ», ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», 

ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛУБНИГАЗ-

ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ», ТОВ «ТД «ЛУБНИГАЗ», ТОВ «УМАНЬГАЗ 

ЗБУТ», ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ 

«ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ 

ЗБУТ» (далі – постачальники природного газу). 



  

Постачальниками природного газу подано до НКРЕКП, зокрема, 

Розрахунки, підтверджені висновками суб’єктів аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» та ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (далі - суб’єкти 

аудиторської діяльності). 

Суб’єктами аудиторської діяльності надано до НКРЕКП матеріали та 

документи, що підтверджують їх відповідність вимогам, встановленим у абзаці 

двадцятому статті 1 Закону. 

Крім того, Аудиторська палата України листом від 14.04.2022  

№ 5137/1-22 повідомила Регулятора про доцільність застосування міжнародних 

стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 для надання висновків 

в рамках реалізації Закону.  

Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 3 Закону вартість 

ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом січня - квітня 2021 року, визначається 

за ціною, яка складається із суми ряду показників, зокрема 

середньоарифметичного значення між цінами природного газу "Bid" та "Ask" у 

євро/МВт•год на наступну газову добу поставки (Day-Ahead) на 

нідерландському газовому хабі TTF відповідно до інформації, опублікованої 

під заголовком "Complete European Gas prices: TTF" у звіті "Argus European 

Natural Gas", що склалися за відповідний період постачання (січень, лютий, 

березень, квітень 2021 року), помноженого на коефіцієнт "Gross Calorific Value" 

(GCV), який відображає значення співвідношень одиниць енергії (МВт•год) та 

об’єму (1000 метрів кубічних) і визначається на рівні 10,6. 

НКРЕКП звернулася до ТОВ «АРГУС МЕДІА ЮКРЕЙН» із запитом від 

07.09.2022 № 9853/16.2.3/7-22 щодо надання інформації з сервісу Argus 

European Natural Gas щодо ціни природного газу «Bid» та «Ask» на наступну 

газову добу поставки (Day-Ahead) з розділу Complete European Gas prices (TTF 

та NCG) за відповідний період. 

ТОВ «АРГУС МЕДІА ЮКРЕЙН» листом від 05.12.2022 № 09/12/22 

надало на запит Регулятора дані, необхідні для проведення розрахунків. 

Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері здійснено 

розгляд та аналіз даних, зазначених у Розрахунках постачальників природного 

газу, перевірено їх узгодженість та співставність шляхом проведення 

розрахунку показників вартості ресурсу природного газу, використаного 

постачальником для забезпечення потреб побутових споживачів протягом  

січня – квітня 2021 року, за допомогою інформації із офіційних  

джерел, в тому числі вартості транспортування природного газу за 

найкоротшим маршрутом (Німеччина – Австрія – Словаччина)  

(Німеччина – https://www.grtgaz-deutschland.de/media/fksfyltz/price-list-valid-as-

of-01-01-2021.pdf;  

Австрія – https://www.gasconnect.at/fileadmin/Fachabteilungen/ST/EN/TARIFFS-4-

TRADERS-EN-v-04062020.pdf;  

Словаччина – https://www.eustream.sk/files/archiv/EUS_price_list_2021.pdf). 

За результатами розгляду розрахована вартість транспортування 

природного газу за найкоротшим маршрутом (Німеччина – Австрія – 

Словаччина), а також встановлено, що Розрахунки окремих постачальників 

https://www.grtgaz-deutschland.de/media/fksfyltz/price-list-valid-as-of-01-01-2021.pdf
https://www.grtgaz-deutschland.de/media/fksfyltz/price-list-valid-as-of-01-01-2021.pdf
https://www.gasconnect.at/fileadmin/Fachabteilungen/ST/EN/TARIFFS-4-TRADERS-EN-v-04062020.pdf
https://www.gasconnect.at/fileadmin/Fachabteilungen/ST/EN/TARIFFS-4-TRADERS-EN-v-04062020.pdf
https://www.eustream.sk/files/archiv/EUS_price_list_2021.pdf


  

природного газу містять дані щодо споживачів, які не відносяться до категорії 

«побутові споживачі».  

Таким чином, визначені у Розрахунках суми різниць між вартістю 

ресурсу природного газу, використаного постачальником для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року включно,  

та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом  

січня – квітня 2021 року підлягають зменшенню. 

Враховуючи вищезазначене, Департамент із регулювання відносин  

у нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанови, якими на виконання 

положень абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону,  

статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі 

висновку суб’єкта аудиторської діяльності затвердити у запропонованих сумах 

Розрахунки ДП «ГАЗПОСТАЧ» ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»,  

ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ», ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ 

ЗБУТ», ТОВ «ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ», ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», 

ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛУБНИГАЗ-

ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ», ТОВ «ТД «ЛУБНИГАЗ», ТОВ «УМАНЬГАЗ 

ЗБУТ», ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ 

«ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ 

ЗБУТ». 

 

 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин 

у нафтогазовій сфері                           Т. Рябуха 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ДП «ГАЗПОСТАЧ» ТОВ 

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» різниці між 

вартістю ресурсу природного газу, 

використаного для забезпечення потреб 

побутових споживачів протягом січня – 

квітня 2021 року включно, та вартістю 

реалізації цього ресурсу побутовим 

споживачам протягом січня – квітня  

2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ГАЗПОСТАЧ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 39456152) 

різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом січня – квітня 

2021 року, у сумі 97 014 231,16 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ДП «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39835779) різниці між 

вартістю ресурсу природного газу, використаного для забезпечення потреб 

побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року включно, та вартістю 

реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом січня – квітня 2021 року, 

у сумі 175 132 501,02 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39593306) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 435 723 313,28 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39589216) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 238 119 024,51 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ГАЗ РЕСУРС 

КОМПАНІ» різниці між вартістю 

ресурсу природного газу, використаного 

для забезпечення потреб побутових 

споживачів протягом січня – квітня  

2021 року включно, та вартістю реалізації 

цього ресурсу побутовим споживачам 

протягом січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 

43630668) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 13 314 244,82 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ» різниці між вартістю ресурсу 

природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових 

споживачів протягом січня – квітня  

2021 року включно, та вартістю реалізації 

цього ресурсу побутовим споживачам 

протягом січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40121452) різниці між вартістю ресурсу 

природного газу, використаного для забезпечення потреб побутових споживачів 

протягом січня – квітня 2021 року включно, та вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – квітня 2021 року, у сумі 1 478 651 964,18 

гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних розрахунків 

ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39572642) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного 

для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 827 961 805,66 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ 

ЗБУТ» різниці між вартістю ресурсу 

природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових 

споживачів протягом січня – квітня  

2021 року включно, та вартістю реалізації 

цього ресурсу побутовим споживачам 

протягом січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39577504) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 312 003 854,61 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ 

ЗБУТ» різниці між вартістю ресурсу 

природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових 

споживачів протягом січня – квітня  

2021 року включно, та вартістю реалізації 

цього ресурсу побутовим споживачам 

протягом січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39582749) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 378 965 463,12 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39587271) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 282 680 633,33 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ» різниці між 

вартістю ресурсу природного газу, 

використаного для забезпечення потреб 

побутових споживачів протягом січня – 

квітня 2021 року включно, та вартістю 

реалізації цього ресурсу побутовим 

споживачам протягом січня – квітня  

2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39595350) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного 

для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 458 486 264,75 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39592941) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 996 385 555,69 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ЛУБНИГАЗ-

ТРЕЙДИНГ» різниці між вартістю 

ресурсу природного газу, використаного 

для забезпечення потреб побутових 

споживачів протягом січня – квітня  

2021 року включно, та вартістю реалізації 

цього ресурсу побутовим споживачам 

протягом січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 

43173310) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 32 882 649,51 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39594527) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 757 799 490,54 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ 

ЗБУТ» різниці між вартістю ресурсу 

природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових 

споживачів протягом січня – квітня  

2021 року включно, та вартістю реалізації 

цього ресурсу побутовим споживачам 

протягом січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39589483) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 272 853 992,44 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ОДЕСАГАЗ-

ПОСТАЧАННЯ» різниці між вартістю 

ресурсу природного газу, використаного 

для забезпечення потреб побутових 

споживачів протягом січня – квітня  

2021 року включно, та вартістю реалізації 

цього ресурсу побутовим споживачам 

протягом січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (код 

ЄДРПОУ 39525257) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного 

для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 684 034 430,40 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39813404) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 311 450 309,21 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39589441) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 263 552 375,09 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39586236) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 303 367 202,21 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 

39555103) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 260 272 634,59 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ТД «ЛУБНИГАЗ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» (код 

ЄДРПОУ 39581002) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного 

для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 7 878 969,43 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39711735) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 65 226 090,54 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39590621) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 685 441 550,17 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ 

ЗБУТ» різниці між вартістю ресурсу 

природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових 

споживачів протягом січня – квітня 2021 

року включно, та вартістю реалізації 

цього ресурсу побутовим споживачам 

протягом січня – квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39585960) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного 

для забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 348 070 879,04 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39672471) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 390 561 659,69 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39584988) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 250 194 216,29 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження щомісячних 

розрахунків ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» 

різниці між вартістю ресурсу природного 

газу, використаного для забезпечення 

потреб побутових споживачів протягом 

січня – квітня 2021 року включно, та 

вартістю реалізації цього ресурсу 

побутовим споживачам протягом січня – 

квітня 2021 року 

 

Відповідно до абзаців першого та четвертого частини другої статті 4 Закону 

України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Затвердити на підставі висновку суб`єкта аудиторської діяльності  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щомісячні розрахунки ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39576385) різниці між вартістю ресурсу природного газу, використаного для 

забезпечення потреб побутових споживачів протягом січня – квітня 2021 року 

включно, та вартістю реалізації цього ресурсу побутовим споживачам протягом 

січня – квітня 2021 року, у сумі 297 607 580,44 гривень. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                   Р. Кайдаш 
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