
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 3 квітня 2019 р. № 293  

Київ 

Деякі питання діяльності акціонерного товариства 

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :  

1. Установити, що акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз 
України”: 

здійснює на умовах та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, продаж/постачання 

природного газу постачальникам для потреб побутових споживачів, побутовим споживачам, 

релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-

комерційної діяльності), державному підприємству України “Міжнародний дитячий центр “Артек”, 

виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, що 

використовують природний газ з метою гарячого водопостачання і опалення приміщень житлового 

фонду та гуртожитків, які належать їм на праві власності або іншому речовому праві, виробникам 

теплової енергії, які фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, що використовують 

природний газ з метою опалення службових та виробничих приміщень, які належать їм на праві 

власності або іншому речовому праві, виробникам теплової енергії - об’єднанням співвласників 

багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативам та суб’єктам господарювання, що 

використовують природний газ з метою гарячого водопостачання і опалення приміщень, які належать 

їм на праві власності або іншому речовому праві, виробникам теплової енергії, що використовують 

природний газ для виробництва електричної енергії, виробникам теплової енергії, управління майном 

яких здійснюється суб’єктами господарювання, які залучені Національним агентством з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

відповідно до статті 21 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, для всіх категорій 

використання природного газу за ціною, що визначається як середня арифметична ціна газу, за якою 

акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” пропонує газ 

промисловим споживачам за умови передоплати у попередньому до місяця постачання газовому 

місяці, але не вищою, ніж ціна, встановлена Кабінетом Міністрів України; 

забезпечує придбання природного газу у господарських товариств акціонерне товариство 

“Укргазвидобування” та публічне акціонерне товариство “Державне акціонерне товариство 

“Чорноморнафтогаз” за ціною, що визначається відповідно до абзацу другого цього пункту, за 

вирахуванням торговельної надбавки (націнки) на рівні 1,917 відсотка такої ціни. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2019 року. 

Прем'єр-міністр України                                                                         В.ГРОЙСМАН 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#n239

