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Шановна Вікторіє Олександрівно! 

 

На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 22.10.2021 № 33892/0/2-

21 акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
(далі –НАК «Нафтогаз України») розглянуло Ваш запит від 16.10.2021, стосовно 
постачання природного газу бюджетним установам, та в межах компетенції надає 
відповідні роз’яснення та інформацію. 

На виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання 
проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води 
в опалювальному періоді 2021/2022 рр. від 30.09.2021, укладеного між Кабінетом 
Міністрів України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, 
Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 
України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, 

повідомляємо, що листом ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» від 
12.10.2021 № 125/1-2182 органи місцевого самоврядування та місцеві державні 
адміністрації поінформовано про механізм укладення договорів з бюджетними 
установами. Запропонована ціна є значно нижчою за ринкову і складає 13 658,42 грн 
за тис. куб. м (без урахування ПДВ та тарифу на транспортування). Алгоритм дій 
бюджетних установ для укладання договорів на придбання природного газу 
розміщено на сайті ТОВ “Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за 
наступним посиланням: https://www.naftogaz.com/files/Information/12-10-21-

Naftogaz-algorytm.pdf. 

 ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» пропонує 
бюджетним установам та організаціям укладати договори на наступних умовах: 

- строк дії договору – до кінця 2022 року; 
- ціна природного газу затверджується на період з 01.10.2021 по 31.12.2022; 
- надається відстрочка платежу за спожитий газ на 45 днів; 
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- банківська гарантія та договір про договірне списання не вимагаються. 
Заклади освіти всіх рівнів, які фінансуються з державного або місцевих 

бюджетів та мають на балансі (в управлінні тощо) власні котельні та здійснюють 
опалення та гаряче водопостачання власним гуртожиткам, отримують газ також за 
ціною 13 658,42 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ та тарифу на 
транспортування). 
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