
Додаток 2 до листа Антимонопольного комітету України 
від __.12.2019 № 225-___________  

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ КОМІТЕТОМ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ 

Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік (за IV квартал 2019 року) 

 

Розділ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.4. Створення сучасної ринкової економіки 

ЦІЛЬ 1.4.3. Надійне енергозабезпечення 

68. Продовження здійснення заходів з 

виконання зобов'язань України, взятих за 
Протоколом про приєднання України до 

Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства, та з урахуванням 
відповідних положень Угоди про асоціацію 

 

Міненерговугілля:  

МЕРТ:  

Мінфін:  

Фонд держмайна:  

Антимонопольний комітет:  

Відповідно до Витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 

28.10.2019 № 16, «Деякі питання забезпечення відокремлення діяльності з 
транспортування природного газу та подальшого належного функціонування 
оператора газорозподільної системи» Мінфіну, Антимонопольному комітету 

України та АТ «Магістральні газопроводи України» доручено забезпечити здійснення 
до 4 листопада 2019 р. відповідних процедур та погоджень, необхідних для придбання 

частки у статутному капіталі ТОВ «Оператор газорозподільної системи України». 
Наразі в Комітеті здійснюється розгляд заяв: 
- на придбання Акціонерним товариством «Магістральні газопроводи України» 

частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Оператор газотранспортної системи України» (далі – ТОВ «ОГТСУ»), що 
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства; 

- на одержання ТОВ «ОГТСУ» в управління активів газотранспортної системи 
України у вигляді єдиного майнового комплексу, які забезпечують можливість 

здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами. 
За результатами розгляду вищезазначених заяв Комітетом буде прийнято рішення 

відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції. 
 

НКРЕКП: 

Мінрегіон: 



      2 

Мінсоцполітики: 

ДП «НЕК «Укренерго»: 

АТ «Укртрансгаз» 

НАК «Нафтогаз України»:  

ПАТ «Магістральні газопроводи України»: 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.5. Сучасна, конкурентоспроможна наука, інтегрована в світовий науковий простір та Європейський дослідницький 
простір, мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище 

ЦІЛЬ 1.5.2. Забезпечення екологічної безпеки 
 

76. Створення системи стимулювання 
використання екологічних видів палива на 
транспорті в Україні 

 
 

Міненерговугілля:  

Мінприроди:  

МЕРТ:  

МВС:  

Мінрегіон:  

Мінінфраструктури:  

Мінфін:  

Мінюст:  

Антимонопольний комітет: відповідні проекти нормативно-правових актів та 

пропозиції на розгляд Комітету не надходили.   

НАК «Нафтогаз України»: 

77. Забезпечення екологічної безпеки на 
виробничих об'єктах та підвищення норм 
екологічної безпеки 

Міненерговугілля:  

Мінприроди:  

МЕРТ:  

Мінрегіон:  

Мінінфраструктури:  

Мінфін:  

Антимонопольний комітет: відповідні проекти нормативно-правових актів та 

пропозиції на розгляд Комітету не надходили.   

НАК «Нафтогаз України»: 

 

 
 

  Голова Комітету                                                                                                                                   Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


