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Рахункова палата 
 
Щодо листа Рахункової палати  
від 05.01.2022 № 02-27 
 

Міністерство енергетики України на доручення Прем'єр-міністра України 
Дениса ШМИГАЛЯ від 24.01.2022 № 960/2/1-22 до листа Рахункової палати  
від 05.01.2022 № 02-27 щодо Звіту про результати аналізу ефективності управління 
об’єктами державної власності у газовому секторі, що мають фінансові наслідки 
для державного бюджету, затвердженого рішенням Рахункової палати  
від 21.12.2021 № 34-2 (далі – Звіт) повідомляє. 

Звіт складено за результатами аналізу діяльності у 2019–2020 роках та 
І півріччі 2021 року суб’єктів управління щодо управління корпоративними 
правами, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств 
газового сектору. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2021  
№ 833-р Міністерству енергетики України передані повноваження з управління 
корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі  
АТ «Магістральні газопроводи України» (власника 100 % частки у статутному 
капіталі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»). 

Таким чином, управління корпоративними правами держави у статутному 
капіталі АТ «Магістральні газопроводи України» (далі – АТ «МГУ») за період 
аналізу Рахунковою палатою, здійснював Мінфін. 

За інформацією Мінфіну, надісланою листом від 08.02.2022  
№ 47010-06/2-5/3808, Мінфіном підготовлено окреме доручення від 04.02.2022 
щодо врахування відповідними підрозділами Мінфіну рішення Рахункової палати 
від 21.12.2021 № 34-2 при здійсненні корпоративного управління підприємствами, 
що належать до сфери управління Мінфіну. 

Разом з тим, за результатами аналізу ефективності управління об’єктами 
державної власності у газовому секторі, що мають фінансові наслідки для 
державного бюджету, Рахунковою палатою вирішено, зокрема, рекомендувати 
Міненерго та АТ «МГУ» розробити та затвердити план заходів щодо усунення 
виявлених за результатами аналізу недоліків і порушень. 

З урахуванням зазначеного, листом від 02.02.2022 № 26/1.8-27.1-1836 
Міненерго звернулось до АТ «МГУ» стосовно надання інформації про усунення 
виявлених у Звіті порушень та вжиті заходи щодо недопущення в подальшому 



 
 
 
 
зазначених порушень по кожному пункту Звіту, а також листом від 09.02.2022  
№ 26/1.8-27.1-2202 щодо забезпечення подання на розгляд Міненерго проекту 
фінансового плану на 2022 рік для розгляду та затвердження в установленому 
порядку. 

Інформація Мінекономіки про розгляд Звіту, надіслана листом від 31.01.2022 
№ 3222-06/4705-03, що додається. 

Фонд державного майна України (далі – Фонд), листом від 02.02.2022  
№ 10-24-2064 повідомив, що Фонд не здійснює управління об’єктами державної 
власності у газовому секторі, що мають фінансові наслідки для державного 
бюджету. 

По суті порушених у Звіті питань Міністерство юстиції України та 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (далі – НКРЕКП), надали позиції листами, копії яких 
додаються. Позиція НАК «Нафтогаз України» стосовно Звіту не визначена. 

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги необхідність подання Кабінету 
Міністрів України та Рахунковій палаті спільної позиції щодо Звіту, повідомляємо, 
що за результатами отримання інформації від НАК «Нафтогаз України» та 
АТ «МГУ» Кабінет Міністрів України та Рахункова палата будуть повідомлені 
додатково. 
 
Додаток: 1.  Лист Мінекономіки від 31.01.2022 № 3222-06/4705-03 на 4 арк.; 
  2.  Лист НКРЕКП від 07.02.2022 № 1323/16.3.1/7-22 на 2 арк.; 
  3.  Лист Мін’юст від 03.02.2022 № 13901/1144-4-22/8.1.6 на 2 арк. 
 
 
Заступник Міністра з питань  
європейської інтеграції                                                         Ярослав ДЕМЧЕНКОВ 
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