Алгоритм дій щодо укладення договорів про організацію взаєморозрахунків
з різниці в тарифах
18 грудня 2021 року набрала чинності Постанова КМУ №1340 від 15.12.2021 року, якою
затверджено Порядок та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету на
погашення заборгованості з різниці в тарифах (далі - Порядок), а також примірний договір про
організацію взаєморозрахунків (далі - Договір)
1. Для проведення взаєморозрахунків учасникам розрахунків необхідно відкрити рахунки
в органах Казначейства.
Взаєморозрахунки з погашення заборгованості за рахунок субвенції з державного
бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах здійснюватимуться на підставі
укладеного учасниками розрахунків договору про організацію взаєморозрахунків (додаток 2
до Порядку).
2. Попередньо
заповнений
зі
сторони
НАК
«Нафтогаз
України»
та
АТ «Укргазвидобування» договір про організацію взаєморозрахунків буде розміщено
на сайті НАК «Нафтогаз України» та надіслано електронною поштою учасникам
розрахунків (контрагентам Компанії).
3. Учасники розрахунків здійснюють подальше заповнення договору про організацію
взаєморозрахунків, зокрема зазначають:
- назву, підписантів та реквізити (власні та фінансових органів);
- суму
заборгованості
(основний
борг),
на
яку
здійснюватимуться
взаєморозрахунки;
- номера та дати укладення договорів постачання (купівлі-продажу) природного газу, за
якими відбуватиметься погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», та
суму такої заборгованості за кожним договором;
- за необхідності - номера договорів, за якими відбуватиметься погашення
заборгованості за товари/послуги між учасниками розрахунків, та суму такої
заборгованості за кожним договором.
4. Належним чином оформлений та підписаний усіма учасниками розрахунків (крім
НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укргазвидобування») договір про організацію
взаєморозрахунків надається до НАК «Нафтогаз України» разом з пакетом
документів, передбачених Порядком.
5. Остаточне оформлення договорів про організацію взаєморозрахунків та їх підписання
зі сторони НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укргазвидобування» буде організовано в
офісному приміщенні НАК «Нафтогаз України» за адресою:
м. Київ, вул. Шолуденка, 1 (6-й поверх).
6. Представники учасників розрахунків (підписанти або інші уповноважені особи), які
прибуватимуть в офіс, на пункті охорони мають повідомити мету візиту – підписання
договору взаєморозрахунків з НАК «Нафтогаз України».
Доступ до офісу буде надано за умови наявності посвідчення особи та сертифікату,
що підтверджує вакцинацію/негативного ПЛР-тесту/довідки про одужання.
7. З метою можливості оперативного внесення виправлень у договорі необхідно
забезпечити присутність підписантів та наявність печатки. Також бажано мати з
собою USB-накопичувач зі збереженим заповненим договором у форматі Word.
Ураховуючи обмежений строк реалізації заходів з проведення взаєморозрахунків, підписання
договорів з боку НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укргазвидобування» буде здійснюватися з
21.12.2021 по 27.12.2021 без вихідних з 8:30 до 20:00.

Наголошуємо на необхідності заздалегідь інформувати правників Компанії про
орієнтовну дату візиту для підписання договорів за телефонами що додаються з метою
належної організації їх укладення.
Звертаємо увагу!
При оформленні договорів про організацію взаєморозрахунків необхідно врахувати, що
погашення заборгованості за природний газ перед НАК «Нафтогаз України» має
здійснюватися в порядку календарної черговості її виникнення.
Крім того, необхідно дотримуватись норм абзацу першого та другого частини першої статті 4
Закону № 1730-VIII від 03.11.2016 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1639-IX від
14.07.2021, якими встановлено:
1. Взаєморозрахунки проводяться щодо врегулювання заборгованості з різниці в тарифах для
погашення:
кредиторської заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за
спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії для населення,
надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,
послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню (без урахування
розміру зобов’язань із сплати неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів
річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), не погашеної на початок
місяця, в якому укладається договір про організацію взаєморозрахунків, а в разі її відсутності
- кредиторської заборгованості перед постачальником природного газу теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій за природний газ, використаний для виробництва теплової та
електричної енергії, надання послуг з централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
іншим категоріям споживачів або операторами газотранспортної чи газорозподільної системи
за послуги з розподілу або транспортування природного газу.
Таким чином, в першу чергу здійснюється погашення заборгованості за природний газ,
спожитий для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та
постачання гарячої води населенню в порядку календарної черговості її виникнення.
Ураховуючи, що згідно з Законом № 1730-VIII від 03.11.2016 проведення
взаєморозрахунків є складовою процедури врегулювання заборгованості, погашення
реструктуризованої заборгованості здійснюється в останню чергу, оскільки така
заборгованість вже є врегульованою.

Реквізити рахунків для оформлення договорів:

НАК “Нафтогаз України”
Розрахунковий рахунок UA888201720355309134000700026
Код банку 820172
Код згідно з ЄДРПОУ 20077720
АТ “Укргазвидобування”
Розрахунковий рахунок UA288201720355309134000700136
Код банку 820172
Код згідно з ЄДРПОУ 30019775

