
        МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Обґрунтування  

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «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 

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»  

 

Відповідно до положень частини третьої статті 4 Закону України «Про 

ринок природного газу» (далі – Закон України)  до компетенції Регулятора на 

ринку природного газу належить, зокрема, затвердження нормативів розподілу 

коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання операторів 

газорозподільної системи. 

Положеннями частини третьої статті 40 Закону України визначено 

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. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1080 «Про 

забезпечення проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу» 

(із змінами) (далі – Постанова КМУ № 1080) затверджено, зокрема Порядок 

проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу. 

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

Закону України, вимог Постанови КМУ № 1080 Департаментом із регулювання 

відносин у нафтогазовій сфері розраховано нормативи розподілу коштів, що 

надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата 

за послуги розподілу природного газу ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ 

УКРАЇНИ». 

З огляду на зазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову «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 

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» та довести її 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 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ 

УКРАЇНИ»  

 
 

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 

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44907200), що  

додаються. 

 

2. 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 44907200

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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

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), %

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ 

УКРАЇНИ»

100,00 0,000,00 0,00


