
ПРОПОЗИЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ до Плану реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з метою відокремлення 

діяльності з транспортування природного газу відповідно до вимог Закону України 

«Про ринок природного газу» 

  

ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ   

  

«Господарський кодекс» Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року із 

відповідними змінами;  

«ГТС» газотранспортна система;  

«ДАТ» Дочірнє акціонерне товариство;  

«КМУ» Кабінет Міністрів України;  

«Закон про державноприватне партнерство»  

Закон України «Про державно-приватне партнерство» № 2404-VI від 01 липня 2010 року із 

відповідними змінами;  

«Закон про захист прав інвесторів»  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 

інвесторів» № 289-VIII від 07 квітня 2015 року;  

«Закон про КМУ» Закон України «Про Кабінет Міністрів України» № 794-VII від 27 лютого 

2014 року із відповідними змінами;  

«Закон про концесії» Закон України «Про концесії» № 997-XIV від 16 липня 1999 року із 

відповідними змінами;  

«Закон про нафту і газ» Закон України «Про нафту і газ» № 2665-III від 12 липня 2001 року із 

відповідними змінами;  

«Закон про оренду державного та комунального майна»  

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» № 2269-XII від 10 квітня 

1992 року із відповідними змінами;  

«Закон про приватизацію»  

Закон України «Про приватизацію державного майна» № 2163-XII від 04 березня 1992 року 

із відповідними змінами;  

«Закон про ринок природного газу»  

Закон України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09 квітня 2015 року;  

«Закон про трубопровідний транспорт»  



Закон України «Про трубопровідний транспорт» № 192/96-ВР від 15 травня 1996 року із 

відповідними змінами;  

«Закон про управління Закон України «Про управління об’єктами державної власності» № 

185-V від 21 вересня 2006 року із відповідними  

державною власністю» змінами;  

«Закон про ФДМ» Закон України «Про Фонд державного майна України» № 4107-VI від 09 

грудня 2011 року із відповідними змінами;  

«Мінекономрозвитку» Міністерство економічного розвитку та торгівлі;  

«Міненерговугілля» Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;  

«НАК» Національна акціонерна компанія;  

«Наказ № 205» Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 205 від 02 

березня 2015 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»;  

«ПАТ» Публічне акціонерне товариство;  

«Положення про Міненерговугілля»  

Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затверджене 

Указом Президента України № 382/2011 від 06 квітня 2011 року;  

«Постанова КМУ № 642»  

Постанова Кабінету Міністрів України № 642 від 12 квітня 2000 року «Про затвердження 

Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на 

об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію» із відповідними 

змінами;  

«Постанова КМУ № 678»  

Постанова Кабінету Міністрів України № 678 від 30 жовтня 2014 року «Про деякі питання 

управління корпоративними правами держави» із відповідними змінами;  

«Постанова КМУ № 709»  

Постанова Кабінету Міністрів України № 709 від 12 травня 2007 року «Про затвердження 

переліку галузей або сфер діяльності, в яких не допускається утворення державних 

холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації»;  

«Постанова КМУ № 899»  

Постанова Кабінету Міністрів України № 899 від 03 жовтня 2012 року «Про порядок 

здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі 

незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» із 

відповідними змінами;  

«Постанова КМУ № 1002»  



Постанова Кабінету Міністрів України № 1002 від 05 грудня 2015 року «Деякі питання 

вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;  

 «ПСГ» підземні сховища газу;  

«ФДМ» або «Фонд» Фонд державного майна України;  

«Цивільний кодекс» Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 року із 

відповідними змінами. 

 


