
  

     
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради 
(одинадцята сесія VІІІ скликання) від 25.11.2021 року 

«Про надання дозволу Комунальному підприємству теплозабезпечення  
на укладання договору на постачання природного газу 

 з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» 
 

 
З 20 травня 2021 року в Україні більше не діє механізм покладання 

спецобов’язків (ПСО) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). 
Це означає, що теплопостачальні підприємства мають закуповувати блакитне 
паливо на конкурентному ринку газу, а не за регульованими цінами.  

Однак, оскільки «Нафтогаз» так і залишився домінуючим 
постачальником газу через доступ до найдешевшого ресурсу – газу 
вітчизняного видобутку, тому і ціна на блакитне паливо у Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
Трейдинг» є однією з найнижчих для категорії споживачів населення. 

Крім того, НКРЕКП зобов’язала «Нафтогаз» як постачальника останньої 
надії з 1 серпня 2021 року безперебійно забезпечити газом підприємства ТКЕ. 

Таким чином, приймаючи до уваги зміни на ринку газу, для 
забезпечення безперебійного теплопостачання в місті у Комунального 
підприємства теплозабезпечення виникає необхідність укласти договір з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз Трейдинг», оскільки відповідно до статті 78 та 73 п.2 
Господарського Кодексу України для укладення договору Комунальні 
підприємства повинні надавати дозвіл засновника підприємства (згідно зі 
Статутом), якщо вартість договору перевищує 25% останньої річної звітності 
підприємства. 

 
 
 
 

   Начальник управління ЖКГ                                    Валерій МАРТИНЮК



  

Довідка  
про погодження проєкту рішення проєкту рішення Коростенської міської 

ради (одинадцята сесія VІІІ скликання) від 25.11.2021 року 
«Про надання дозволу Комунальному підприємству теплозабезпечення  

на укладання договору на постачання природного газу 
 з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» 

 
 

Проєкт рішення розроблено: 
Відділом житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської 
міської ради. 

 
Виконавець: 
Стужук Сергій Дмитрович, начальник відділу житлово-комунальних 

послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 48, тел. 5-02-39. 
 
Доповідає на сесії: 
Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови. 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій: 
Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови. 
 
Запросити: 
Баранівську Тетяну Миколаївну, директора КП «Теплозабезпечення». 
 
Розсилка: 
- Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 
22, каб. 65, тел. 9-63-68; 
 

- Комунальному підприємству «Теплозабезпечення»,  
11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 8-а. 
 
Погоджено із зауваженнями: 

 
 


