
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 

Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП 

«Про внесення зміни до переліку кандидатур посадових осіб операторів 

газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження 

програми відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 24 жовтня 2017 року № 1289» 
 

 

Положеннями статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» 

визначено, що Регулятор затверджує кандидатури посадових осіб операторів 

газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження 

програми відповідності. 

З цією метою постановою НКРЕКП від 24 жовтня 2017 року № 1289 було 

затверджено перелік кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних 

систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності. 

Разом з цим, у зв’язку із надходженням до НКРЕКП пропозиції щодо 

внесення змін до затвердженого переліку кандидатур посадових осіб операторів 

газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження 

програми відповідності від ПрАТ «Уманьгаз», виникла необхідність щодо 

актуалізації зазначеної інформації. 

З огляду на викладене вище, пропонуємо прийняти постанову НКРЕКП  

«Про внесення зміни до переліку кандидатур посадових осіб операторів 

газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження 

програми відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 жовтня 

2017 року № 1289». 

Зазначена постанова не містить ознак регуляторного акта та не потребує 

проходження процедури, передбаченої статтею 15 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг». 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у нафтогазовій сфері            Т. Рябуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

____________________ Київ        № _______________ 

 

 

Про внесення зміни до переліку 

кандидатур посадових осіб 

операторів газорозподільних 

систем, відповідальних за 

моніторинг впровадження програми 

відповідності, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 24 жовтня 

2017 року № 1289 

 

 

Відповідно до положень частини п’ятої статті 39 Закону України  

«Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

У графі другій рядка двадцять дев’ятого переліку кандидатур 

посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за 

моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 24 жовтня 2017 року № 1289, слова «Татаркіна 

Марина Костянтинівна» замінити словами «Драчевська Лілія Миколаївна». 

 

 

 

Голова НКРЕКП           К. Ущаповський 


