
        МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Обґрунтування  

до питання про прийняття постанов НКРЕКП про затвердження 

нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу операторів газорозподільних систем  

 

Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та 

подальшого відновлення їх функціонування» (далі – Закон) внесено зміни, 

зокрема до Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон України), 

якими доповнено суб’єктів ринку природного газу, на поточні рахунки яких 

перераховуються кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання операторів газорозподільних систем, що надходять як плата за 

послуги розподілу природного газу, згідно з нормативами розподілу коштів, 

затвердженими НКРЕКП суб’єктом ринку природного газу, на якого 

покладаються спеціальні обов’язки з реалізації природного газу операторам 

газорозподільних систем та постачальником «останньої надії» (щодо періодів 

постачання з листопада 2021 року по лютий 2022 року).  

Також постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2022 року      

№ 1318 «Про внесення змін до Порядку проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» відповідні зміни внесено до Порядку проведення 

розрахунків за послуги розподілу природного газу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1080 «Про забезпечення 

проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу» (далі – Порядок).  

Відповідно до положень частини третьої статті 4 Закону України до 

компетенції Регулятора на ринку природного газу належить, зокрема, 

затвердження нормативів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання операторів газорозподільної системи. 

Відповідно до вимог частини третьої статті 4, частини третьої статті 40 

Закону України, вимог Порядку Департаментом із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері розроблено постанови щодо затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу операторів 

газорозподільних систем. 

З огляду на зазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанови про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу операторів 

газорозподільних систем: 

1) АТ «Вінницягаз»  

2) АТ «Волиньгаз» 

3) ПрАТ «Гадячгаз» 

4) АТ «Дніпрогаз» 

 5) АТ «Дніпропетровськгаз» 

 6) АТ «Донецькоблгаз» 

 7) АТ «Житомиргаз» 
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 8) АТ «Закарпатгаз» 

 9) АТ «Запоріжгаз» 

 10) АТ «Івано-Франківськгаз» 

 11) АТ «Київгаз» 

 12) АТ «Київоблгаз» 

 13) ПрАТ «Коростишівгаз» 

 14) ПрАТ «Кременчукгаз» 

 15) АТ «Криворіжгаз» 

 16) АТ «Лубнигаз» 

 17) АТ «Луганськгаз» 

 18) АТ «Львівгаз» 

 19) ПАТ «Маріупольгаз» 

 20) ПрАТ «Мелітопольгаз» 

 21) АТ «Миколаївгаз» 

 22) АТ «Одесагаз» 

 23) АТ «Полтавагаз» 

 24) АТ «Рівнегаз» 

 25) АТ «Сумигаз» 

 26) ПрАТ «Тернопільгаз» 

 27) ПрАТ «Тернопільміськгаз» 

 28) АТ «Тисменицягаз» 

 29) ПрАТ «Уманьгаз» 

 30) АТ «Харківгаз» 

 31) АТ «Харківміськгаз» 

 32) АТ «Херсонгаз» 

 33) АТ «Хмельницькгаз» 

 34) АТ «Черкасигаз» 

 35) АТ «Чернівцігаз» 

 36) АТ «Чернігівгаз» 

 37) ПрАТ «Шепетівкагаз» 

 38) ПрАТ «НГХП «Сірка» 

 39) ТОВ «Газовик» 

 40) ДП «Кременецьке УПРГ» 

 41) ТОВ «Газпостачсервіс» 

 42) ТЗОВ «Спектргаз» 

 та довести їх до уповноважених банків для виконання. 

 

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 нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» (код ЄДРПОУ 03338649), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2251 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ВІННИЦЯГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03338649

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» 
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03339459), 

що додаються.  

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2252 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ВОЛИНЬГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03339459

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» 
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» 

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ГАДЯЧГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ГАДЯЧГАЗ» (код ЄДРПОУ 05524660), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2253 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАДЯЧГАЗ».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 05524660

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАДЯЧГАЗ» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАДЯЧГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ» 

 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ» (код ЄДРПОУ 20262860), що 

додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2254 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ДНІПРОГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 20262860

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» 

 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03340920), що додаються.  

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2255 «Про затвердження нормативів 
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розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03340920

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03361075), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2256 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03361075

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2257 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЖИТОМИРГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03344071

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» (код ЄДРПОУ 05448610), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2258 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЗАКАРПАТГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 05448610

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЗАПОРІЖГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАПОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03345716), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2259 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЗАПОРІЖГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03345716

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЗАПОРІЖГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАПОРІЖГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03361046), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2260 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03361046

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКГАЗ»

100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИЇВГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03346331), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2261 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03346331

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВГАЗ» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ 20578072), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2262 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«КИЇВОБЛГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 20578072

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 

20413052), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2264 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 20413052

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ»

100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРЕМЕНЧУКГАЗ» (код ЄДРПОУ 03351734), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2265 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03351734

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКГАЗ» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2266 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«КРИВОРІЖГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03341397

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 05524713), що 

додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2267 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЛУБНИГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 05524713

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

05451150), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2268 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 05451150

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03349039), що 

додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2269 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03349039

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03361135), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2270 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03361135

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»

100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»    

             
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 05535349), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2271 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 05535349

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ» (код ЄДРПОУ 

05410263), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2272 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«МИКОЛАЇВГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 05410263

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОДЕСАГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» (код 

ЄДРПОУ 03351208), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2273 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03351208

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАГАЗ» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ» (код ЄДРПОУ 03351912), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2274 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ПОЛТАВАГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03351912

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «РІВНЕГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «РІВНЕГАЗ» (код ЄДРПОУ 03366701), що 

додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2275 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «РІВНЕГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03366701

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «РІВНЕГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «РІВНЕГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «СУМИГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), що 

додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2276 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03352432

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «СУМИГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03353503), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2277 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03353503

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»     

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 21155959), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2278 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 21155959

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» (код ЄДРПОУ 

20538865), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2279 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ТИСМЕНИЦЯГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 20538865

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УМАНЬГАЗ»     

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УМАНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361419), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2280 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНЬГАЗ».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03361419

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УМАНЬГАЗ» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНЬГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ХАРКІВГАЗ»                

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03359500), що 

додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2281 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ХАРКІВГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03359500

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ХАРКІВГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03359552), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2282 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ХАРКІВМІСЬКГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.   

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03359552

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ХЕРСОНГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» (код 

ЄДРПОУ 03355353), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2283 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03355353

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЕРСОНГАЗ» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 

05395598), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2284 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 05395598

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361402), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2285 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЧЕРКАСИГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03361402

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (код ЄДРПОУ 03336166), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2286 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЧЕРНІВЦІГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03336166

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03358104), 

що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2287 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЧЕРНІГІВГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03358104

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  «ШЕПЕТІВКАГАЗ» (код ЄДРПОУ 

03361394), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2288 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ  «ШЕПЕТІВКАГАЗ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 03361394

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»

100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-

ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СІРКА» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІРКА» (код 

ЄДРПОУ 32940082), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2289 «Про затвердження нормативів 
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розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «СІРКА».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 32940082

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ 
ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СІРКА»

100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СІРКА»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИК» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОВИК» (код ЄДРПОУ 32736800), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2290 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИК».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 32736800

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИК» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИК»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36995601), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2292 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС».  
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 36995601

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГАЗПОСТАЧСЕРВІС»

100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З 

ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ГАЗУ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» (код ЄДРПОУ 

39460902), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2291 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
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використання як плата за послуги розподілу природного газу ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ».  

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 39460902

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З 

ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ»
100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %



 

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

Київ 

_______________                                                                                         №_______ 
             

 

Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання як плата за 

послуги розподілу природного газу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СПЕКТРГАЗ» 

 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 року № 1080 «Про забезпечення проведення розрахунків за послуги 

розподілу природного газу» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 

природного газу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СПЕКТРГАЗ» (код ЄДРПОУ 39258250), що додаються. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 24 листопада 2021 року № 2293 «Про затвердження нормативів 

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання як плата за послуги розподілу природного газу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ». 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.  

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 



Норматив 

розподілу коштів 

на поточний 

рахунок оператора 

газорозподільної 

системи, %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок оператора 

газотранспортної 

системи                                    

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ»                                           

(код ЄДРПОУ 

42795490), %

Норматив розподілу 

коштів на поточний 

рахунок постачальника 

«останньої надії» (щодо 

періодів постачання з 

листопада 2021 року по 

лютий 2022 року) 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), 

%                                                             

            код ЄДРПОУ 39258250

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ» 100,00 0,000,00 0,00

____________________№_____________

Затверджено

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

Нормативи розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу 
природного газу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТРГАЗ»

Повна назва оператора газорозподільної 

системи

Норматив розподілу коштів 

на поточний рахунок 

суб'єкта ринку природного 

газу, на якого покладаються 

спеціальні обов'язки з 

реалізації природного газу 

операторам 

газорозподільних систем  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ»                                    

(код ЄДРПОУ 40121452), %


