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Шановний Руслане Олексійовичу!

Відповідно до рішення Верховної Ради України від 19 липня 2022 року 
законопроект № 7427 «Про особливості регулювання відносин на ринку 
природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та 
подальшого відновлення» було відправлено на повторне друге читання.

Зазначеним законопроектом передбачається надання компенсацій з 
державного бюджету:

• для  НАК «Нафтогаз України» за виконання покладених на неї Кабінетом 
Міністрів України спеціальних обов’язків на ринку природного газу;

• для підприємств ТКЕ на покриття різниці в тарифах на теплову енергію.

Згідно законопроекту № 7429 «Про внесення змін до Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2022 рік (щодо фінансування заходів, 
спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 
теплопостачання під час війни та подальшого відновлення)» для цілей 
фінансування зазначених компенсацій передбачено:

• 150 млрд грн — для  НАК «Нафтогаз України» за виконання покладених 
на неї Кабінетом Міністрів України спеціальних обов’язків на ринку 
природного газу;

• 38,2 млрд грн — для підприємств ТКЕ на покриття різниці в тарифах на 
теплову енергію.

У процесі розгляду цих законопроектів в АТ «НАК "Нафтогаз України"» 
заявляли, що потреба таких компенсацій викликана необхідністю закупити 
близько 6 млрд кубометрів імпортованого природного газу для його закачування 
у підземні сховища газу (ПСГ).

Оскільки фінансування компенсацій, визначених законопроектом № 7427 
пропонується здійснювати за рахунок отриманої міжнародної допомоги, виникає 
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необхідність підтвердження країн-донорів до готовності надавати таку допомогу 
на зазначені цілі.

Першим заступником голови Комітету з питань енергетики та житлово-
комунальних послуг Олексієм Кучеренком на адресу послів «Великої сімки» 
було направлено лист з пропозиціями спільного обговорення позицій та 
готовності країн-донорів надавати міжнародну допомогу з подальшим її 
використанням на дотування господарської діяльності АТ «НАК "Нафтогаз 
України"». Згідно отриманої відповіді, наразі в посольствах опрацьовуються 
пропозиції щодо спільного обговорення умов законопроектів №7427, №7429.

Разом з тим, за період розгляду у Верховній Раді України зазначених 
законопроектів, Кабінетом Міністрів України було прийнято ряд рішень та  
отримано інші ініціативи від АТ «НАК "Нафтогаз України"», що корінним чином 
впливають, як на правові підстави надання з державного бюджету зазначених 
компенсацій, так і на їх розмір.

Зокрема, 19 липня 2022 року Кабінетом Міністрів України було 
затверджено1 Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів 
ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу 
виробникам теплової енергії (ПСО), згідно якого ціна на газ для надання послуг 
з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 
7420 грн за тисячу кубів з ПДВ.

Таке рішення уряду заперечує принципи, закладені в законопроект № 7427 
щодо вільного визначення цін на природний газ компанією «Нафтогаз» для 
підприємств ТКЕ та призводить до необхідності зменшення майже в три рази 
компенсації з державного бюджету на покриття  різниці в тарифах на теплову 
енергію, що передбачається законопроектом № 7429.

Крім цього, 20 липня 2022 р. видання «РБК-Україна» повідомило2, що 
згідно листів АТ «НАК "Нафтогаз України"» до Кабінету Міністрів України від 
7 та 14 липня 2022 року Компанія вважає, що «єдиним можливим джерелом 
фінансування придбання імпортованого природного газу є фінансування цієї 
закупівлі з державного бюджету... Найбільш прийнятним варіантом є 
збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України"».

Такі ініціативи Компанії повністю заперечують необхідність отримання 
компенсацій з державного  бюджету, визначених законопроектами № 7427 та 
№ 7429. Адже не можуть існувати одночасно і 150 млрд грн видатків з бюджету 

1 Посилання: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksii-chernyshov-uriad-zabezpechyv-tsinovu-stabilnist-u-sferi-
teplopostachannia-na-chas-opaliuvalnoho-sezonu — Уряд забезпечив цінову стабільність у сфері 
теплопостачання на час опалювального сезону
2 Посилання: https://www.rbc.ua/ukr/news/nechem-platit-gaz-naftogaz-prosit-kabmina-1658259460.html — Нічим 
платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень

https://www.kmu.gov.ua/news/oleksii-chernyshov-uriad-zabezpechyv-tsinovu-stabilnist-u-sferi-teplopostachannia-na-chas-opaliuvalnoho-sezonu
https://www.kmu.gov.ua/news/oleksii-chernyshov-uriad-zabezpechyv-tsinovu-stabilnist-u-sferi-teplopostachannia-na-chas-opaliuvalnoho-sezonu
https://www.rbc.ua/ukr/news/nechem-platit-gaz-naftogaz-prosit-kabmina-1658259460.html
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на компенсацію, і ще 150 млрд грн на збільшення статутного капіталу НАК 
"Нафтогаз України".

Складається враження, що компанія «Нафтогаз» вводить в оману і Кабінет 
Міністрів України, і Верховну Раду України, і наших міжнародних партнерів.

Враховуючи викладене, прошу терміново провести під Вашим 
головуванням узгоджувальну нараду із запрошенням представників посольств 
«Великої сімки» та за участю Прем'єр-міністра України, міністра енергетики, 
міністра фінансів, міністра розвитку громад та територій України, керівництва 
Офісу Президента України, голови правління АТ НАК «Нафтогаз України», 
членів заінтересованих Комітетів Верховної Ради України, незалежних експертів 
—  для обговорення нових рішень уряду та ініціатив АТ «НАК "Нафтогаз 
України"» щодо збільшення за рахунок державного бюджету статутного 
капіталу та їх вплив на актуальність законопроектів №№ 7427, 7428(-2), 7429 в 
частині визначення компенсацій з державного бюджету для АТ «НАК "Нафтогаз 
України"».

З повагою
народний депутат України Тимошенко Ю.В.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Тимошенко Юлія Володимирівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000EA922800F30C8F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 162д9/2-2022/120423 від 22.07.2022


