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Про розгляд запиту 
 
 

Шановна Вікторіє Олександрівно! 
 

Відповідно до резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів України  
від 22.10.2021 № 338/0/2-21 Міністерство енергетики України (далі – Міненерго) в 
межах визначених повноважень розглянувши Ваш запит на отримання публічної 
інформації від 16.10.2021 про надання інформації щодо причин відсутності 
постачання природного газу для виробництва теплової енергії бюджетним 
установам на опалювальний період 2021/2022 року та щодо запланованої дати 
початку постачання природного газу в м. Кривий Ріг повідомляє, що Міненерго не 
є розпорядником запитуваної інформації. 

Разом з тим інформуємо, що 30.09.2021 між Кабінетом Міністрів України, в 
особі Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій України, 
Міністра енергетики України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента 
України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, 
укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 
питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в 
опалювальному періоді 2021/2022 року (далі – Меморандум).  

Меморандумом передбачено:  
1) спрямування виробниками теплової енергії, у тому числі ОСББ/ЖБК, 

релігійними організаціями, що уклали (укладають) з ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз Трейдинг» трирічний договір про надання послуг з постачання 
природного газу, обсягу природного газу за ціною 7 420 грн за тис. куб. метрів  
(з урахуванням ПДВ), передбаченого цим договором, для виробництва теплової 
енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для 
категорії споживачів «населення»;  

2) в договорах постачання природного газу між виробниками теплової енергії 
та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виділення окремого 
фіксованого обсяг газу, який буде розрахований як середньоарифметичне значення 
обсягу фактичного використання природного газу контрагентом за останні три роки 
у відповідному місяці для потреб виробництва теплової енергії та надання 
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відповідних комунальних послуг бюджетним установам та організаціям,  
за фіксованою ціною – 13 659,63 грн за тис. куб. метрів (без ПДВ та без урахування 
тарифу на послуги з транспортуванню природного газу). Зазначена ціна та визначені 
обсяги газу будуть діяти до 31 травня 2022 року (включно), а в подальшому 
переглянуті відповідно до умов договору постачання природного газу.  

Для установ та організацій, що фінансуються з державного або місцевих 
бюджетів, та використовують природний газ для забезпечення всіх своїх потреб, 

пропозиція укладати договори постачання природного газу із строком поставки до 
31 грудня 2021 року та, окремо, на весь 2022 рік за ціною – 13 659,63 грн за тис. куб. 
метрів (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з транспортуванню 
природного газу);  

3) забезпечення у 2022 році спрямування до місцевих бюджетів територіальних 
громад (окрім бюджету міста Києва) з метою фінансової підтримки підприємств 
теплопостачання та сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 року: 

– ПДФО у розмірі 4 відсотків, але не менше 11 млрд грн (додатково);  
– 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та  

13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального 
відповідно до пунктів 161 та 162 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу 
України.  

Вартість блакитного палива для побутових споживачів залишатиметься 
стабільною протягом усього опалювального сезону, адже з травня 2021 року по 
квітень 2022 року в Україні діє фіксована річна ціна на газ. Населення було 
переведене на цю ціну автоматично. Упродовж дії пропозиції постачальники 
можуть змінювати її лише в бік зниження.  

Слід також зазначити, що Кабінетом Міністрів України затверджено 
розпорядження від 11.10.2021 № 1234-р «Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», згідно з 
положеннями якого НАК «Нафтогаз України» повинен вжити заходів щодо 
укладення:  

додаткових угод до договорів постачання природного газу для виробництва 
теплової енергії на 2021–2024 роки;  

договорів постачання природного газу бюджетним установам та організаціям 
відповідно до примірного договору;  

договорів постачання природного газу релігійним організаціям відповідно до 
примірного договору.  

Принагідно інформуємо, що 07.07.2021 Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – 

Регулятор) прийнято постанову № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», 
затверджених постановою Регулятора від 22.03.2017 № 308, якою передано 
повноваження з регулювання діяльності підприємств теплокомуненерго (крім тих, 
що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 
когенераційних установках) з державного рівня на рівень місцевих органів влади.  

Таким чином, для отримання більш повних відомостей щодо причин 
відсутності постачання природного газу для виробництва теплової енергії 
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бюджетним установам в опалювальному періоді 2021/2022 року та щодо 
запланованої дати початку постачання природного газу в м. Кривий Ріг пропонуємо 
звернутися до Криворізької міської адміністрації як до належного розпорядника 
запитуваної інформації. 

Крім того, на сайті ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», за посиланням: 

https://www.naftogaz.com/files/Information/12-10-21-Naftogaz-algorytm.pdf, розміщено 
алгоритм дій бюджетних установ та організацій для укладання договорів 
постачання природного газу.  

 
 
 

З повагою 
 

Заступник Міністра Максим НЕМЧИНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ірина Яблочкіна 20 36 98 
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