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Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП про відмову у 
включенні ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» до Реєстру підприємств, які 

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

 
 
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), на виконання 

вимог положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання 

кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного 

газу» (далі - Закон) веде Реєстр підприємств, які беруть участь у процедурі 

врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу (далі – Реєстр), 

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

першої статті 3 цього Закону.  

ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» 20.12.2022 року подано до НКРЕКП заяву про 

включення до Реєстру, до якої додаються документи, визначені частиною 

другою статті 3 Закону, в тому числі розрахунок обсягів перевищення 

фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, 

поданої ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» до НКРЕКП, над тарифною виручкою, 

передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими 

НКРЕКП, за період до 31 грудня 2019 року включно (далі – Розрахунок).  

ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» у наданому Розрахунку розраховано обсяг 

перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними 

звітності, поданої ПРАТ«КРЕМЕНЧУКГАЗ» до НКРЕКП, над тарифною 

виручкою передбаченою тарифами на розподіл природного газу, 

встановленими НКРЕКП в сумі 20 649,17 тис. грн (без ПДВ) за період з 2017 по 

2019 роки. 

Разом з тим, враховуючи, що згідно з нормами Закону період до 

31 грудня 2019 року включно не обмежується 2017-2019 роками, НКРЕКП 

здійснено розгляд та аналіз даних звітності, поданої ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» 

до Регулятора, та встановлено, що обсяги перевищення фактичної вартості 

послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої 

ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» до НКРЕКП, над тарифною виручкою, 

передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими 

НКРЕКП, з урахуванням отриманих компенсацій витрат за період до 31 грудня 

2019 року включно у ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» відсутні.  

Враховуючи вищевикладене, ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» подано до 

НКРЕКП документи, які не відповідають вимогам законодавства, що 

відповідно до частини другої статті 3 Закону є підставою для відмови у 

включенні до Реєстру. 



  

Враховуючи вищезазначене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову, якою на виконання 

положень частини другої статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на 

подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку 

природного газу» (зі змінами), статті 17 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» відмовити у включенні ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» до 

Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання 

заборгованості суб’єктів ринку природного газу.  

 

  

Директор Департаменту 

із регулювання відносин 

у нафтогазовій сфері                        Т. Рябуха 
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Про відмову у включенні 

ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» до 

Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі 

врегулювання заборгованості 

суб’єктів ринку природного 

газу 
 

 

Відповідно до частин першої та другої статті 3 Закону України «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу», статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Відмовити у включенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРЕМЕНЧУКГАЗ» (код ЄДРПОУ 03351734) до Реєстру підприємств, які 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів ринку 

природного газу.  

 

 

Голова НКРЕКП                                                    К. Ущаповський 


