
                                                                          МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО  

         

 
Обґрунтування 

до питання про прийняття постанов НКРЕКП про включення 
ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ», ТОВ 

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

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ»,   ТОВ 
«МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ», ТОВ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ»,  ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»,  ТОВ 
«ЧЕРНІГІВГАЗ 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), на виконання вимог 

положень Закону України «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), 

до якого включаються суб’єкти ринку природного газу відповідно до частини 

першої статті 3 цього Закону.  

ТОВ  «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ», ТОВ 

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

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

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ»,   ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ 

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

«ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»,  ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ»  подано  до НКРЕКП 

заяви про включення до Реєстру, до яких додаються документи, визначені 

частиною другою статті 3 Закону.  

У зв’язку із внесенням Законом України від 29.07.2022 № 2479-ІХ «Про 

особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх 

функціонування» змін до Закону, зазначеними постачальниками природного 

газу надано до НКРЕКП доповнення до заяв про включення до Реєстру з 

доданням  відповідних документів. 

Враховуючи вищезазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанови, якими на виконання 

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

спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу» (зі змінами), статті 17 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг»  включити ТОВ  «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ», 

ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ»,  ТОВ 

«ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ 

ЗБУТ», ТОВ  «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ»,   



  

ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ», ТОВ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ»,  ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»,  ТОВ 

«ЧЕРНІГІВГАЗ 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 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

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   суб’єктів  ринку 

природного газу 

  

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39593306) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

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 суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589216) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення 

ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 

ЗБУТ» до Реєстру підприємств, 

які беруть участь у процедурі 

врегулювання заборгованості 

суб`єктів ринку природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39572642) до Реєстру 

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

ринку природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» до 

Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39577504) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» до 

Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39582749) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» до 

Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39587271) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ»  до 

Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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»,  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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ»  (код ЄДРПОУ 39595350) до Реєстру 

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

ринку природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» до Реєстру 

підприємств, які беруть участь у 

процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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»,  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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39594527) до Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» до 

Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589483) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» до Реєстру 

підприємств, які беруть участь у 

процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39590621) до Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» до 

Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39585960) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення  

ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» 

до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі 

врегулювання заборгованості 

суб`єктів ринку природного 

газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39584988) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

  

 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

 

Про включення ТОВ 

«ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» до 

Реєстру підприємств, які беруть 

участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб`єктів ринку 

природного газу 

 

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», 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: 
 

Включити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39576385) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 
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