
                                                                          МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО  

 
Обґрунтування 

до питання щодо прийняття постанов НКРЕКП про затвердження 
розрахунків сумнівної та/або безнадійної дебіторської заборгованості  

побутових споживачів перед ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»,  
ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 

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

ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ»,  
ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ»,  

ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ»,  
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», 

ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ»   
 

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 розрахунок сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості побутових споживачів, зокрема заборгованості, що 

включає вартість неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення 

об’єму природного газу до стандартних умов, проведеного за Методикою 

визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими 

лічильниками в разі неприведення об’єму газу до стандартних умов, 

затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 

жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом незаконними та 

нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження норм 

споживання природного газу населенням без лічильників у період з 1 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату 

(далі – Розрахунок). 

Згідно з положеннями абзацу дев’ятнадцятого статті 1 Закону для 

вищезазначеного виду заборгованості розрахункова дата – 31 грудня 2020 року. 

На засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання 06 

вересня 2022 року, прийняті рішення про включення до Реєстру ТОВ 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ»,  

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

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

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ 

ЗБУТ», ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», ТОВ 

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

ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» (далі – 

постачальники природного газу). 

Постачальниками природного газу подано до НКРЕКП зокрема, 

Розрахунки, підтверджені висновками суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ 

«КРЕСТОН УКРАЇНА». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


  

ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» надано до НКРЕКП матеріали та документи, 

що підтверджують відповідність суб’єкта аудиторської діяльності 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.  

Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері здійснено 

розгляд та аналіз даних, зазначених у Розрахунках постачальників природного 

газу, із даними бухгалтерського обліку, фінансової звітності, висновків суб’єкта 

аудиторської діяльності, форм звітності, що подавалась постачальниками 

природного газу на виконання вимог постанови НКРЕКП від 07.07. 2016 № 

1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу 

на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення», актів планових 

перевірок дотримання постачальниками природного газу вимог законодавства 

та Ліцензійних умов з постачання природного газу. 

За результатами розгляду встановлено, що сумнівна та/або безнадійна 

дебіторська заборгованість побутових споживачів станом на 31.12.2020 року у 

Розрахунках відповідає даним, зазначеним у відповідному висновку суб’єкта 

аудиторської діяльності, бухгалтерському обліку та звіті незалежних аудиторів 

до фінансової звітності за 2020 рік (з примітками). 

Водночас встановлено, що Розрахунки містять дані щодо споживачів, які 

не відносяться до категорії «побутові споживачі», та суми пільг, щодо яких не 

надано документів, що підтверджують період їх нарахування та підстав відмови 

у їх фінансуванні, листувань із зазначеного питання. 

Таким чином, визначені у Розрахунках суми сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості побутових споживачів підлягають зменшенню. 

Враховуючи вищезазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанови, якими на виконання 

положень абзаців першого та п’ятого частини другої статті 4 Закону, статті 17 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» на підставі 

висновків суб’єкта аудиторської діяльності затвердити у запропонованих сумах 

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

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

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

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЛЬВІВГАЗ 

ЗБУТ», ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», ТОВ 

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

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 розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» 

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39593306),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 603 246 298,58 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
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МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» 

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39589216),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 428 140 704, 11 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 

ЗБУТ»  

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 

ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39572642),  зокрема заборгованості, що включає вартість 

неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до 

стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат 

природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі 

неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також 

у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів 

України про затвердження норм споживання природного газу населенням без 

лічильників у період з 01 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена 

станом на розрахункову дату, у сумі 2 654 742 125,32 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ»  

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39577504),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 464 318 721,39 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» 

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»  (код 

ЄДРПОУ 39582749),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 845 469 220,48 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39587271),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 1 008 679 831,64 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 

ЗБУТ» 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 

ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39595350),  зокрема заборгованості, що включає вартість 

неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до 

стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат 

природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі 

неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також 

у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів 

України про затвердження норм споживання природного газу населенням без 

лічильників у період з 01 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена 

станом на розрахункову дату, у сумі 476 717 470,01 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» 

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39592941),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 2 194 945 087,02 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39594527),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 1 736 688 049,27 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13


МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39589483),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 498 324 760,41 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
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МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку 

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39589441), зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 211 734 159,60 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
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МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»  

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39586236),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 500 194 246,00 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
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МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» 

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39590621),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 2 463 534 543,91 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
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МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ»  

(код ЄДРПОУ 39585960),  зокрема заборгованості, що включає вартість 

неоплачених обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до 

стандартних умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат 

природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі 

неприведення об’єму газу до стандартних умов, затвердженою наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також 

у зв’язку з визнанням судом незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів 

України про затвердження норм споживання природного газу населенням без 

лічильників у період з 01 жовтня 2014 року до розрахункової дати та не сплачена 

станом на розрахункову дату, у сумі 404 248 188,05 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
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МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку 

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39584988), зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 394 149 524,42 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
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МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

    ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

____________________ Київ                  № _______________ 

 

Про затвердження розрахунку  

сумнівної та/або безнадійної 

дебіторської заборгованості 

побутових споживачів перед  

ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ»  

 

Відповідно до абзаців першого та п’ятого 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» розрахунок сумнівної та/або безнадійної дебіторської 

заборгованості побутових споживачів перед ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 39576385),  зокрема заборгованості, що включає вартість неоплачених 

обсягів, що виникла внаслідок приведення об’єму природного газу до стандартних 

умов, проведеного за Методикою визначення питомих втрат природного газу при 

його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об’єму газу до 

стандартних умов, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 21 жовтня 2003 року № 595, а також у зв’язку з визнанням судом 

незаконними та нечинними актів Кабінету Міністрів України про затвердження 

норм споживання природного газу населенням без лічильників у період з 01 жовтня 

2014 року до розрахункової дати та не сплачена станом на розрахункову дату, у 

сумі 511 802 483,39 гривень. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                   К. Ущаповський 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-03#n13
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