
Додаток 1 до листа Антимонопольного комітету України  

від 24.09.2020   № 225-09/01-13022  

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  

Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік 

 

Розділ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.5. Сформована ринкова економіка забезпечує сталий розвиток держави 

ЦІЛЬ 1.5.3. Стійка, безпечна та ефективна система енергозабезпечення задовольняє потреби населення і бізнесу для сталого розвитку 

економіки та суспільства 

№ Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на 

досягнення пріоритетних 

завдань 

Відповідальні виконавці Строк 

виконання 

Стан виконання 

120. Забезпечено 

конкурентоспроможніс

ть вітчизняних 

підприємств у сфері 

виробництва, 

зберігання та 

транспортування  

енергоресурсів, зокрема 

шляхом удосконалення 

тарифної політики 

стосовно таких 

підприємств 

Удосконалити тарифну 

політику у сфері вантажних 

перевезень для державних 

підприємств з метою 

забезпечення їх 

конкурентоспроможності 

Міністерство 

інфраструктури України, 

Міністерство фінансів 

України, Антимонопольний 

комітет України, 

Акціонерне товариство 

«Українська залізниця», 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України, Адміністрація 

портів України 

 

Протягом 

року 

 

У ІІІ кварталі 2020 року інформація 

на адресу Антимонопольного 

комітету України не надходила. 

123. Удосконалено 

законодавство з питань 

регулювання ринку 

природного газу 

Розробити та внести на 

розгляд Кабінету Міністрів 

проекти нормативно-правових 

актів з метою імплементації 

положень Закону України 

«Про ринок природного газу» 

в рамках виконання 

Міністерство енергетики та 

захисту довкілля України, 

Міністерство фінансів 

України, Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства 

 

Протягом 

року 

Листом Комітету від 14.08.2020             

№ 128-08/01-11192 Кабінету 

Міністрів України надіслано 

пропозиції надати доручення 

Міністерству енергетики України  

розробити та подати до Кабінету 

Міністрів України проект акту 

Кабінету Міністрів України щодо 
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зобов’язань України за 

Протоколом про приєднання 

України до Договору про 

заснування Енергетичного 

Співтовариства та Угодою про 

Асоціацію, зокрема 

нормативно-правові акти 

стосовно забезпечення 

здійснення торгівлі 

природним газом на біржах та 

дотримання суб’єктами ринків 

енергії вимог Регламенту ЄС 

№ 122/2011 щодо 

добросовісності та прозорості 

оптових ринків енергії 

(REMIT) 

України, Антимонопольний 

комітет України за участю 

акціонерного товариства 

“Національна акціонерна 

компанія “Нафтогаз 

України” та товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

“Оператор 

газотранспортної системи” 

внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України. 

Укласти угоди про взаємодію і 

обмін інформацією між 

операторами суміжних 

газотранспортних систем 

Європейського Союзу і 

України відповідно до 

мережевого кодексу ЄС, 

затвердженого Регламентом 

(ЄС) 703/2015 

Акціонерне товариство 

"Національна акціонерна 

компанія "Нафтогаз 

України", товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Оператор 

газотранспортної системи 

України», Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України, 

Міністерство фінансів 

України, Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України, 

Антимонопольний комітет 

 

Протягом 

року 

 

У ІІІ кварталі 2020 року інформація 

на адресу Антимонопольного 

комітету України не надходила. 



3 

 

України, Національна 

комісія, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг (за 

згодою) 

125. Забезпечено виконання 

зобов'язань України, 

взятих за Протоколом 

про приєднання 

України до Договору 

про заснування 

Енергетичного 

Співтовариства та з 

урахуванням 

відповідних положень 

Угоди про асоціацію, 

зокрема у нафтогазовій 

сфері 

Здійснити заходи для 

забезпечення відокремлення 

діяльності з транспортування 

природного газу 

Акціонерне товариство 

"Національна акціонерна 

компанія "Нафтогаз 

України", акціонерне 

товариство "Укртрансгаз," 

публічне акціонерне 

товариство «Магістральні 

газопроводи України», 

Міністерство енергетики та 

захисту довкілля, 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України, Міністерство 

фінансів України, Фонд 

державного майна України, 

Антимонопольний комітет 

України, Національна 

комісія, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг (за 

згодою) 

 

ІІІ квартал  

Рішенням Комітету від 13 грудня 

2019 року: 

№ 819-р надано дозвіл 

акціонерному товариству 

«Магістральні газопроводи 

України» (м. Київ, 

ідентифікаційний номер 

юридичної особи 41089111) на 

придбання частки у статутному 

капіталі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи 

України» (м. Київ, 

ідентифікаційний номер 

юридичної особи 42795490), що 

забезпечує перевищення 50 

відсотків голосів у вищому 

органі управління товариства; 

№ 820-р надано дозвіл 

товариству з обмеженою 

відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи 

України» (м. Київ, 

ідентифікаційний номер 

юридичної особи 42795490) на 

одержання в управління активів 

газотранспортної системи 



4 

 

України у вигляді єдиного 

майнового комплексу, які 

забезпечують можливість 

здійснення господарської 

діяльності з транспортування 

природного газу магістральними 

трубопроводами. 

 

У ІІІ кварталі 2020 року 

інформація на адресу 

Антимонопольного комітету 

України не надходила.. 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.6. Сучасна, конкурентоспроможна наука, інтегрована в світовий науковий простір та Європейський 

дослідницький простір, мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище 

ЦІЛЬ 1.6.2. Досягнуто задовільний стан довкілля 

№ Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на 

досягнення пріоритетних 

завдань 

Відповідальні виконавці Строк 

виконання 

Стан виконання 

135. Створено систему 

стимулювання 

використання 

екологічних видів 

палива на транспорті в 

Україні 

Розробити нормативно-

правові акти щодо збільшення 

частки використання 

екологічних видів пального на 

транспорті з відповідним 

скороченням частки 

нафтопродуктів 

Міністерство 

інфраструктури України, 

Міністерство енергетики та 

захисту довкілля України, 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України, Міністерство 

фінансів України, 

Міністерство юстиції 

України, Антимонопольний 

комітет України за участю 

 

Протягом 

року 

 

У ІІІ кварталі 2020 року 

інформація на адресу 

Антимонопольного комітету 

України не надходила. 
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акціонерного товариства 

"Національна акціонерна 

компанія "Нафтогаз 

України" 

136. Забезпечено екологічну 

безпеку на виробничих 

об'єктах 

Розробити та внести на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проект закону 

України «Про запобігання, 

зменшення та контроль 

промислового забруднення» з 

метою імплементації 

Директив ЄС з промислових 

викидів (2010/75/ЄС) та про 

середні установки спалювання 

(2015/2193) 

Міністерство енергетики та 

захисту довкілля України, 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України,  Міністерство 

інфраструктури України, 

Міністерство фінансів 

України, Антимонопольний 

комітет України за участю 

акціонерного товариства 

"Національна акціонерна 

компанія "Нафтогаз 

України" 

 

Протягом 

року 

У ІІІ кварталі 2020 року 

інформація на адресу 

Антимонопольного комітету 

України не надходила. 

 

 

 

       _________________________________________________________________________________________________________ 

 


