
18.04.2022                                                                  Голові НКРЕКП 

                                                                                    Членам НКРЕКП 

 

 
Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про включення  
ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» до Реєстру підприємств,  

які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості 
суб’єктів ринку природного газу»  

 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), на виконання 

вимог положень Закону України від 14 липня 2021 року № 1639-ІХ «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу» (далі – Закон) веде Реєстр підприємств, 

які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу (далі – Реєстр), куди включаються суб’єкти ринку природного 

газу відповідно до частини першої статті 3 цього Закону.  

Листом від 15.04.2022 № 5174/1-22 ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» подано 

до НКРЕКП Заяву про включення ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» до Реєстру, до 

якої додаються документи, визначені частиною другою статті 3 Закону.  

Враховуючи вищезазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову, якою на виконання 

положень частини першої статті 3 Закону України від 14 липня 2021 року  

№ 1639-ІХ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» включити 

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» до Реєстру підприємств, які беруть участь у 

процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу. 

 

 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин 

у нафтогазовій сфері                        Т. Рябуха 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» до 

Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання 

заборгованості 

 

Відповідно до частин першої та другої статті 3 Закону України «Про заходи, 

спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності 

на ринку природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Включити ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39593306) до Реєстру 

підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів 

ринку природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

  



18.04.2022                                                                  Голові НКРЕКП 

                                                                                    Членам НКРЕКП 

 

 
Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про включення  
ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» до Реєстру підприємств,  

які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості 
суб’єктів ринку природного газу»  

 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), на виконання 

вимог положень Закону України від 14 липня 2021 року № 1639-ІХ «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу» (далі – Закон) веде Реєстр підприємств, 

які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу (далі – Реєстр), куди включаються суб’єкти ринку природного 

газу відповідно до частини першої статті 3 цього Закону.  

Листом від 14.04.2022 № 437-Сл-557-0422 ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» 

подано до НКРЕКП Заяву про включення ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» до 

Реєстру, до якої додаються документи, визначені частиною другою статті 3 

Закону.  

Враховуючи вищезазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову, якою на виконання 

положень частини першої статті 3 Закону України від 14 липня 2021 року  

№ 1639-ІХ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» включити 

ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» до Реєстру підприємств, які беруть участь у 

процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу. 

 

 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин 

у нафтогазовій сфері                        Т. Рябуха 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» до Реєстру 

підприємств, які беруть участь у 

процедурі врегулювання 

заборгованості 

 

Відповідно до частин першої та другої статті 3 Закону України «Про заходи, 

спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності 

на ринку природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Включити ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589216) до Реєстру 

підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів 

ринку природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

  



18.04.2022                                                                  Голові НКРЕКП 

                                                                                    Членам НКРЕКП 

 

 
Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про включення  
ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» до Реєстру підприємств,  

які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості 
суб’єктів ринку природного газу»  

 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), на виконання 

вимог положень Закону України від 14 липня 2021 року № 1639-ІХ «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу» (далі – Закон) веде Реєстр підприємств, 

які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу (далі – Реєстр), куди включаються суб’єкти ринку природного 

газу відповідно до частини першої статті 3 цього Закону.  

Листом від 15.04.2022 № 5155/1-22. ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» подано до 

НКРЕКП Заяву про включення ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» до Реєстру, до якої 

додаються документи, визначені частиною другою статті 3 Закону.  

Враховуючи вищезазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову, якою на виконання 

положень частини першої статті 3 Закону України від 14 липня 2021 року  

№ 1639-ІХ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» включити 

ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» до Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі 

врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу. 

 

 

Директор Департаменту 

із регулювання відносин 

у нафтогазовій сфері                        Т. Рябуха 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«СУМИГАЗ ЗБУТ» до Реєстру 

підприємств, які беруть участь у 

процедурі врегулювання 

заборгованості 

 

Відповідно до частин першої та другої статті 3 Закону України «Про заходи, 

спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності 

на ринку природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Включити ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39586236) до Реєстру 

підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів 

ринку природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
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