
                                                                          МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО  

 
Обґрунтування 

до питання про прийняття постанов НКРЕКП про затвердження  
АТ «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ», 

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКГАЗ», АТ «КИЇВГАЗ», ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», 

АТ «КРИВОРІЖГАЗ», АТ «ЛУБНИГАЗ», АТ «ОДЕСАГАЗ», 
АТ «ПОЛТАВАГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», 

АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ», АТ «ХАРКІВГАЗ», АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», 
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»,  АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» обсягів перевищення 

фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними 
звітності, поданої Товариствами до НКРЕКП, над тарифною виручкою, 
передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими 
НКРЕКП, з урахуванням отриманих компенсацій витрат за відповідні 

періоди 
 

Статтею 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання 

кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного 

газу» (далі – Закон) встановлено, що для участі у процедурі врегулювання 

заборгованості (грошових зобов’язань) суб’єкти ринку природного газу 

включаються до Реєстру, який веде НКРЕКП. 

Відповідно до Постанов НКРЕКП від 16.11.2022 № 1464 

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», від 01.11.2022 № 1372 АТ «ВОЛИНЬГАЗ», від 10.11.2022 

№ 1410 АТ «ДНІПРОГАЗ», від 10.11.2022 № 1411 

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», від 18.10.2022 № 1319 АТ «ЖИТОМИРГАЗ», 

від 01.11.2022 № 1374 АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», від 11.10.2022 № 1284 

АТ «КИЇВГАЗ», від 04.10.2022 № 1268 ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», від 

10.11.2022 № 1413 АТ «КРИВОРІЖГАЗ», від 04.10.2022 № 1269 

АТ «ЛУБНИГАЗ», від 04.10.2022 № 1270 АТ «ОДЕСАГАЗ», від 27.09.2022 

№ 1208 АТ «ПОЛТАВАГАЗ», від 16.11.2022 № 1467 АТ «РІВНЕГАЗ», від 

20.09.2022 № 1174 ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», від 16.11.2022 № 1469 

АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ», від 16.11.2022 № 1470 АТ «ХАРКІВГАЗ», від 

16.11.2022 № 1471 АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», від 16.11.2022 № 1472 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», від 16.11.2022 № 1473 АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 

включено до Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб’єктів ринку природного газу.  

Відповідно до частини другої статті 4 Закону Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі – НКРЕКП) затверджуються обсяги перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої операторами 

газорозподільних систем до НКРЕКП, над тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, встановленими НКРЕКП, з 

урахуванням отриманих компенсацій витрат, що підлягають врегулюванню 

згідно з частиною першою цієї статті, відповідного оператора газорозподільних 

систем, включеного до Реєстру, окремо по кожному розрахунку, поданому 

відповідно до частини другої статті 3 цього Закону (за періоди до 31 грудня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1639-20#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1639-20#n28


  

2019 року включно, з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року, з 01 

листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно). 

При цьому необхідно зазначити, що при проведенні взаєморозрахунків, 

відповідно до частини першої статті 4 Закону, в цілях погашення 

заборгованості та грошових зобов’язань, що визначені статтею 1 цього Закону, 

відповідні обсяги перевищення підлягатимуть збільшенню на суму податку на 

додану вартість за ставкою, яка діяла у відповідних періодах надання послуг з 

розподілу природного газу, включену у вартість послуги для кінцевого 

споживача за відповідні періоди.  

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» подано документи для затвердження 

обсягу перевищення, що утворився за період до 31 грудня 2019 року включно. 

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ», 

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», АТ «КРИВОРІЖГАЗ», АТ «ЛУБНИГАЗ», 

АТ «ОДЕСАГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», 

АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ», АТ «ХАРКІВГАЗ», АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» подано документи для 

затвердження обсягів перевищення, що утворилися за період з 01 січня 2020 

року по 31 жовтня 2021 року. 

АТ «КИЇВГАЗ», ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», АТ «ЛУБНИГАЗ», 

АТ «ОДЕСАГАЗ», АТ «ПОЛТАВАГАЗ», ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» подано 

документи для затвердження обсягів перевищення, що утворилися за період з 

01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно. 

Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері здійснено 

розгляд та аналіз даних, зазначених у Розрахунках АТ «ВІННИЦЯГАЗ», 

АТ «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ», АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», 

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», АТ «КИЇВГАЗ», 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», АТ «КРИВОРІЖГАЗ», АТ «ЛУБНИГАЗ», 

АТ «ОДЕСАГАЗ», АТ «ПОЛТАВАГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ», АТ «ХАРКІВГАЗ», 

АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»,  АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» із 

даними звітності, поданої відповідними операторами газорозподільних систем 

до НКРЕКП на виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики (далі НКРЕ) від 04.10.2012 № 1258 

«Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та 

інструкцій щодо їх заповнення»  (зі змінами) та постанови НКРЕКП від 

07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо 

здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх 

заповнення» за відповідні періоди, а також результатами наявних актів 

планових перевірок дотримання операторами газорозподільних систем вимог 

законодавства та Ліцензійних умов з розподілу природного газу за відповідні 

періоди. 

Враховуючи вищезазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанови, якими на виконання 

положень частини другої статті 4 Закону, статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 



  

та комунальних послуг» затвердити: 

- АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» обсяг перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої 

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» до НКРЕКП, над тарифною виручкою, 

передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими 

НКРЕКП, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за 

період до 31 грудня 2019 року включно; 

- АТ «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ», 

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», АТ «КРИВОРІЖГАЗ», АТ «ЛУБНИГАЗ», 

АТ «ОДЕСАГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», 

АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ», АТ «ХАРКІВГАЗ», АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» обсяги перевищення фактичної 

вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої 

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ВОЛИНЬГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ», 

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», АТ «КРИВОРІЖГАЗ», АТ «ЛУБНИГАЗ», 

АТ «ОДЕСАГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», 

АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ», АТ «ХАРКІВГАЗ», АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», 

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до НКРЕКП, над тарифною 

виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими НКРЕКП, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що 

утворилися за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року;  

 - АТ «КИЇВГАЗ», ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», АТ «ЛУБНИГАЗ», 

АТ «ОДЕСАГАЗ», АТ «ПОЛТАВАГАЗ», ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» обсяги 

перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними 

звітності, поданої АТ «КИЇВГАЗ», ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ», 

АТ «ЛУБНИГАЗ», АТ «ОДЕСАГАЗ», АТ «ПОЛТАВАГАЗ», 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» до НКРЕКП, над тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, встановленими НКРЕКП, з 

урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворилися за період з 01 

листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно. 

  

 

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 затвердження 

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної 

вартості послуг з розподілу 

природного газу над тарифною 

виручкою, передбаченою тарифами 

на розподіл природного газу, що 

утворився за період до 31 грудня 

2019 року включно  

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03340920) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на 

розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 

урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період до 

31 грудня 2019 року включно у сумі 1 253 667,56  тис. грн (без ПДВ).  

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» (код ЄДРПОУ 03338649) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «ВІННИЦЯГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року у сумі 298 540,52 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ВОЛИНЬГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03339459) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «ВОЛИНЬГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року у сумі 144 643,38 тис. грн (без ПДВ).  

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ДНІПРОГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 
 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ» (код ЄДРПОУ 20262860) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «ДНІПРОГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року у сумі 299 797,47 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                         К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ЖИТОМИРГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «ЖИТОМИРГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року у сумі 240 089,10 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ» обсягу перевищення 

фактичної вартості послуг з розподілу 

природного газу над тарифною виручкою, 

передбаченою тарифами на розподіл 

природного газу, що утворився за період з 

01 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03361046) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на 

розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 

урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 

2020 року по 31 жовтня 2021 року у сумі 352 113,72 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           
Про затвердження 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»,  

обсягу перевищення фактичної 

вартості послуг з розподілу 

природного газу над тарифною 

виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл 

природного газу, що утворився 

за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 

20413052) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного 

газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій 

витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року у          

сумі 28 682,87 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «КРИВОРІЖГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «КРИВОРІЖГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року у сумі 173 369,90 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ЛУБНИГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року  

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 05524713) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «ЛУБНИГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020  року по 31 жовтня 

2021 року у сумі 30 508,20 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ОДЕСАГАЗ»                           

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року  

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОДЕСАГАЗ»                           

(код ЄДРПОУ 03351208) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з 

розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ «ОДЕСАГАЗ»                           

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 

2020  року по 31 жовтня 2021 року у сумі 321 178,57 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 

 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «РІВНЕГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року  

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «РІВНЕГАЗ» (код ЄДРПОУ 03366701) обсяг 

перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними 

звітності, поданої АТ «РІВНЕГАЗ» до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над 

тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року у сумі  85 661,62  тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           
Про затвердження 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» обсягу 

перевищення фактичної вартості послуг з 

розподілу природного газу над тарифною 

виручкою, передбаченою тарифами на 

розподіл природного газу, що утворився за 

період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року 

 

Відповідно до 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 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03353503) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій 

витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року у          

сумі 81 966,99 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» (код ЄДРПОУ 

20538865)  обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл 

природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням 

отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року у сумі 48 482,83 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ХАРКІВГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03359500) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «ХАРКІВГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року у сумі 684 855,12 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03359552) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл 

природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням 

отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року у сумі 377 027,87 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

05395598) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл 

природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням 

отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року у сумі 152 574,11 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 січня 2020 року по 

31 жовтня 2021 року 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (код ЄДРПОУ 03336166) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 

2021 року у сумі 470 251,97 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «КИЇВГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, 

що утворився за період з 01 листопада 

2021 року по 28 лютого 2022 року 

включно  

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03346331) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої АТ «КИЇВГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих 

компенсацій витрат, що утворився за період з 01 листопада 2021 року по 

28 лютого 2022 року включно у сумі 345 982,64 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           
Про затвердження 

ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»,  

обсягу перевищення фактичної 

вартості послуг з розподілу 

природного газу над тарифною 

виручкою, передбаченою тарифами 

на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 листопада 

2021 року по 28 лютого 2022 року 

включно 

 

Відповідно до 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 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 

20413052) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного 

газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій 

витрат, що утворився за період з 01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року 

включно у сумі 26 992,03 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           
Про затвердження АТ «ЛУБНИГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, 

що утворився за період з 01 листопада 

2021 року по 28 лютого 2022 року 

включно  

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 05524713) обсяг 

перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними 

звітності, поданої АТ «ЛУБНИГАЗ» до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, 

передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що 

утворився за період з 01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно у 

сумі 298 452,80 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           

Про затвердження АТ «ОДЕСАГАЗ»                           

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, 

що утворився за період з 01 листопада 

2021 року по 28 лютого 2022 року 

включно  

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОДЕСАГАЗ»                           

(код ЄДРПОУ 03351208) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з 

розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ «ОДЕСАГАЗ» до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на 

розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 

урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 

01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно у 

сумі 1 031 090,15 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           
Про затвердження АТ «ПОЛТАВАГАЗ» 

обсягу перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу над 

тарифною виручкою, передбаченою 

тарифами на розподіл природного газу, що 

утворився за період з 01 листопада 2021 року 

по 28 лютого 2022 року включно 

 

Відповідно до 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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ» (код ЄДРПОУ 03351912) 

обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за 

даними звітності, поданої АТ «ПОЛТАВАГАЗ» до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над 

тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій 

витрат, що утворився за період з 01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року 

включно у сумі 703 785,15 тис. грн (без ПДВ).  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_________                                         Київ                                № _____ 

           
Про затвердження 

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» обсягу 

перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу 

над тарифною виручкою, 

передбаченою тарифами на розподіл 

природного газу, що утворився за 

період з 01 листопада 2021 року по 

28 лютого 2022 року включно  

 

Відповідно до 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 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03353503) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного 

газу за даними звітності, поданої ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій 

витрат, що утворився за період з 01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року 

включно у сумі 340 894,89 тис. грн (без ПДВ). 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 


