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ОБҐРУНТУВАННЯ 
до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 02 квітня 2022 року № 365» 
 
Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 

«Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до законів України «Про 
ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», з метою здійснення 
моніторингу функціонування ринку природного газу, діяльності суб’єктів ринку 
природного газу та для належного виконання функцій, передбачених 
законодавством, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, прийнято постанову від 02 квітня 
2022 року № 365 «Про надання інформації щодо діяльності суб’єктів ринку 
природного газу під час дії воєнного стану» (зі змінами).  

Разом з тим, 21.06.2022 року на засіданні НКРЕКП прийнята постанова 
«Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335», 
якою поновлюється подання суб`єктами ринку природного газу звітності,  
встановленої постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження 
форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу 
та інструкцій щодо їх заповнення». 

 З метою уникнення дублювання інформації, що подається суб`єктами 
ринку природного газу, виникла необхідність внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 02 квітня 2022 року № 365, в зв’язку із чим було розроблено проєкт 
постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 квітня 
2022 року № 365» (далі – Проєкт постанови). 

Проєктом постанови передбачається відміна обов’язку для суб’єктів 
господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу,  зберігання (закачування, відбору) та 
постання природного газу щомісячно надавати до НКРЕКП на період дії 
воєнного стану інформацію щодо їх господарської діяльності згідно з формами, 
визначеними додатками 1, 6 - 8 та 12 до постанови.  

3 огляду на зазначене, Департамент із регулювання відносин у 
нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП від 02 квітня 2022 року № 365». 
 
 
Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері                          Т. Рябуха 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
   
_________________                                                                         № _________ 

Київ 

 
Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 02 квітня 2022 року № 365 
 

Відповідно законів України «Про ринок природного газу», «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: 
  

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 квітня 2022 року 
№ 365 «Про надання інформації щодо діяльності суб’єктів ринку природного газу 
під час дії воєнного стану» такі зміни: 

 
1) у  пункті 1 слова та знаки «зберігання (закачування, відбору) 

природного газу,» виключити; 
 
2) підпункт 1 пункту 2 виключити. 
У зв`язку з цим підпункти 2 та 3 вважати відповідно підпунктами 1 та 2; 

 
3) підпункт 2 пункту 3 виключити; 

 
4) пункт 4 виключити. 
У зв’язку з цим пункти 5 – 8 вважати відповідно пунктами 4 – 7; 
 
5) пункт 5 виключити. 
 У зв’язку з цим пункти 6 та 7 вважати відповідно пунктами 5 та 6; 
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6) додаток 1 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 2 – 12 вважати відповідно додатками 1 – 11; 
 
7) додатки 5 – 7 до постанови виключити. 
У зв’язку з цим додатки 8 – 11 вважати відповідно додатками 5 – 8; 

 
8) додаток 8 до постанови виключити. 
 
2.  Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

 
Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 


