
 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 
 

 

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022           

№ 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків 

на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей 

постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним 

установам», Мінрегіон надає затверджені фіксовані обсяги газу на період з 

01.09.2022 до 31.03.2023, та просить повідомити про зазначене виробників 

теплової енергії згідно додатку. 

Додаток: на 63 арк. 

 

 

 

Директор Департаменту Андрій ВЕДМІДЬ 

 

 

 
Шиховець Володимир  

Тет. +38067-770-42-41 

 

 

 

 

 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕ КОМФОРТ" код 

ЄДРПОУ 43860539 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  9,900 0,000   

грудень  21,600 0,000   

січень  21,600 0,000   

лютий  21,600 0,000   
березень 21,600 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

"АРСЕНАЛ" код ЄДРПОУ 14307357 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  0,000 0,000   

грудень  0,000 20,347   

січень  0,000 30,920   

лютий  0,000 34,376   
березень 0,000 17,682   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" код ЄДРПОУ 41119685 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  1,190 0,000   

листопад  21,667 0,000   

грудень  33,988 0,000   

січень  32,861 0,000   

лютий  27,380 0,000   
березень 18,935 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В.К. ГРУП" код ЄДРПОУ 

39145742 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  0,000 0,000   

грудень  0,000 0,000   

січень  22,500 0,000   

лютий  22,500 0,000   
березень 22,500 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО СЕРВІС ГРУП" 

код ЄДРПОУ 41842036 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  1,311 0,000   

листопад  108,156 0,000   

грудень  239,522 0,000   

січень  271,424 0,000   

лютий  222,781 0,000   
березень 317,344 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПРОЕКТ-2" код 

ЄДРПОУ 34422684 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  5,703 0,000   

листопад  37,258 0,000   

грудень  65,572 0,000   

січень  82,727 0,000   

лютий  109,800 0,000   
березень 86,220 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖИСЕРВІС" код 

ЄДРПОУ 42085610 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  24,389 0,000   

грудень  35,231 0,000   

січень  40,222 0,000   

лютий  35,553 0,000   
березень 29,153 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФЕКТИВНІ 

ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ" код ЄДРПОУ 40896185 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  24,819 0,000   

грудень  30,660 0,000   

січень  51,658 0,000   

лютий  43,100 0,000   
березень 27,618 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО - СЕРВІС ГРУП" 

код ЄДРПОУ 33739577 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  16,906 0,000   

грудень  33,939 0,000   

січень  35,091 0,000   

лютий  36,438 0,000   
березень 29,119 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО 

ФОНДУ "ЖИТЛО-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 31025659 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,842 0,000   

листопад  133,322 0,000   

грудень  175,255 0,000   

січень  179,894 0,000   

лютий  159,888 0,000   
березень 117,653 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО-СЕРВІС" код 

ЄДРПОУ 30167045 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  4,038 0,000   

листопад  37,162 0,000   

грудень  59,173 0,000   

січень  59,544 0,000   

лютий  51,495 0,000   
березень 34,838 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЕАЛ ЕНЕРДЖІ 

СИСТЕМ" код ЄДРПОУ 43071902 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  45,028 0,000   

грудень  79,265 0,000   

січень  83,666 0,000   

лютий  81,017 0,000   
березень 53,205 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА" 

код ЄДРПОУ 36520848 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  17,308 0,000   

грудень  39,711 0,000   

січень  44,993 0,000   

лютий  36,127 0,000   
березень 28,506 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОР ЕНЕРГО ТРЕЙД" 

код ЄДРПОУ 44105539 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  8,239 0,000   

листопад  43,939 0,000   

грудень  66,574 0,000   

січень  72,976 0,000   

лютий  65,723 0,000   
березень 54,693 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" код ЄДРПОУ 39604270 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  20,916 0,000   

грудень  28,805 0,000   

січень  30,898 0,000   

лютий  26,520 0,000   
березень 23,807 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" код ЄДРПОУ 

34966254 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,067 0,000   

листопад  0,533 0,000   

грудень  1,157 0,000   

січень  1,249 0,000   

лютий  1,065 0,000   
березень 0,902 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВПРИЛАД" код 

ЄДРПОУ 14309669 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  10,750 0,000   

жовтень  21,351 2,448   

листопад  44,921 14,521   

грудень  59,260 17,765   

січень  54,600 19,628   

лютий  52,214 14,166   
березень 44,394 13,777   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" код 

ЄДРПОУ 40453893 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  4,177 0,000   

жовтень  4,995 0,000   

листопад  46,572 0,000   

грудень  143,632 0,000   

січень  149,769 0,000   

лютий  142,527 0,000   
березень 127,558 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ДРІМ 

ХАУС" код ЄДРПОУ 37717426 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,796 0,000   

листопад  6,176 0,000   

грудень  7,900 0,000   

січень  8,879 0,000   

лютий  7,871 0,000   
березень 5,752 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС" 

код ЄДРПОУ 37480529 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  4,694 0,000   

жовтень  8,984 0,000   

листопад  27,008 0,000   

грудень  33,758 0,000   

січень  38,191 0,000   

лютий  31,395 0,000   
березень 25,764 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ" 

код ЄДРПОУ 44025024 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  25,375 0,000   

жовтень  43,312 0,000   

листопад  155,653 0,000   

грудень  190,908 0,000   

січень  197,472 0,000   

лютий  173,670 0,000   
березень 140,275 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГ ГРУП 

ЖИТЛОСЕРВІС" код ЄДРПОУ 39328076 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  3,200 0,000   

грудень  5,327 0,000   

січень  5,626 0,000   

лютий  4,785 0,000   
березень 4,054 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖК"НАУКОВИЙ" код ЄДРПОУ 41148688 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  8,023 0,000   

листопад  29,146 0,000   

грудень  40,045 0,000   

січень  35,474 0,000   

лютий  34,892 0,000   
березень 26,295 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАШДІМ СЕРВІС" код 

ЄДРПОУ 42956434 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  19,862 0,000   

грудень  29,615 0,000   

січень  30,686 0,000   

лютий  26,847 0,000   
березень 21,811 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НД ЦЕНТР" код ЄДРПОУ 

31814919 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,766 0,000   

листопад  8,474 0,000   

грудень  10,800 0,000   

січень  16,200 0,000   

лютий  16,200 0,000   
березень 16,200 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА АНГЛІЯ ТЕПЛО" 

код ЄДРПОУ 40781821 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  11,373 0,000   

листопад  27,536 0,000   

грудень  31,304 0,000   

січень  90,746 0,000   

лютий  95,342 0,000   
березень 69,828 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ 

НЕРУХОМІСТЮ" код ЄДРПОУ 42443871 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  11,700 0,000   

жовтень  21,600 0,000   

листопад  61,200 0,000   

грудень  81,000 0,000   

січень  93,600 0,000   

лютий  75,600 0,000   
березень 61,200 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙОН-СЕРВІС" код 

ЄДРПОУ 40187728 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,987 0,000   

жовтень  3,393 0,000   

листопад  8,001 0,000   

грудень  12,363 0,000   

січень  13,382 0,000   

лютий  11,702 0,000   
березень 10,861 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "РОЯЛ ХАУЗ СЕРВІС" код ЄДРПОУ 39462370 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  2,101 0,000   

грудень  2,867 0,000   

січень  3,641 0,000   

лютий  3,033 0,000   
березень 2,050 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ 

МЕНЕДЖМЕНТ" код ЄДРПОУ 35265826 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  3,443 0,000   

листопад  34,059 0,000   

грудень  0,000 0,000   

січень  0,000 0,000   

лютий  0,000 0,000   
березень 0,000 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС" код ЄДРПОУ 

30150534 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  2,537 0,000   

жовтень  5,248 0,000   

листопад  20,198 0,000   

грудень  26,061 0,000   

січень  27,328 0,000   

лютий  23,626 0,000   
березень 18,746 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС 1 ЮКРЕЙН" код 

ЄДРПОУ 37480492 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  5,034 0,000   

жовтень  15,131 0,000   

листопад  40,938 0,000   

грудень  55,458 0,000   

січень  63,606 0,000   

лютий  56,138 0,000   
березень 45,356 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ПЛАЗА СЕРВІС" 

код ЄДРПОУ 41174510 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  1,491 0,000   

листопад  21,047 0,000   

грудень  23,730 0,000   

січень  28,065 0,000   

лютий  23,294 0,000   
березень 16,026 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

"СТАТУС" код ЄДРПОУ 38482930 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  8,977 0,000   

жовтень  17,922 0,000   

листопад  41,684 0,000   

грудень  64,179 0,000   

січень  65,580 0,000   

лютий  57,050 0,000   
березень 43,760 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ-КВАРТАЛ" 

код ЄДРПОУ 43848705 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  0,000 0,000   

грудень  0,000 0,000   

січень  0,000 0,000   

лютий  0,000 0,000   
березень 16,200 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС" 

код ЄДРПОУ 35138553 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  100,882 0,000   

листопад  739,210 0,675   

грудень  1000,852 0,780   

січень  1065,948 0,720   

лютий  926,506 0,735   
березень 770,060 0,498   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ТЕПЛО-

СВІТ" код ЄДРПОУ 42006345 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  13,647 0,000   

листопад  80,376 0,000   

грудень  147,454 0,000   

січень  150,975 0,000   

лютий  220,359 0,000   
березень 192,012 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ТРЕЙДОМ " код ЄДРПОУ 

24101390 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  1,731 0,000   

грудень  4,888 0,000   

січень  4,614 0,000   

лютий  4,116 0,000   
березень 3,472 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ 

УКРАЇНИ код ЄДРПОУ 19477064 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  13,226 0,000   

грудень  22,528 0,000   

січень  26,642 0,000   

лютий  22,586 0,000   
березень 16,440 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВ-ДОМ" код 

ЄДРПОУ 36698591 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  1,094 0,000   

листопад  19,942 0,000   

грудень  27,572 0,000   

січень  30,350 0,000   

лютий  25,815 0,000   
березень 19,999 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА 

КОМПАНІЯ "ЮКРЕЙНІАН СІТІ СЕРВІС" код ЄДРПОУ 38139665 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  6,197 0,000   

листопад  43,488 0,000   

грудень  70,726 0,000   

січень  78,797 0,000   

лютий  55,777 0,000   
березень 40,761 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВСЕРВІС-

ГОЛОСІЇВ" код ЄДРПОУ 36998602 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  3,541 0,000   

листопад  66,306 0,000   

грудень  82,066 0,000   

січень  89,430 0,000   

лютий  88,002 0,000   
березень 63,405 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УРБАН СІТІ" код 

ЄДРПОУ 43794901 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  0,000 0,000   

грудень  0,000 0,000   

січень  23,400 0,000   

лютий  18,900 0,000   
березень 17,100 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ СЕРВІС" 

код ЄДРПОУ 40863647 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  28,590 0,000   

грудень  39,938 0,000   

січень  45,617 0,000   

лютий  37,427 0,000   
березень 29,101 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ХАУЗ МЕНЕДЖМЕНТ" код ЄДРПОУ 39823082 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  1,202 0,000   

жовтень  1,217 0,000   

листопад  7,949 0,000   

грудень  10,035 0,000   

січень  10,971 0,000   

лютий  9,165 0,000   
березень 7,211 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛД ГРУП" код 

ЄДРПОУ 36385304 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  58,349 0,000   

грудень  88,771 0,000   

січень  166,499 0,000   

лютий  146,232 0,000   
березень 120,976 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ" код ЄДРПОУ 39337583 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  21,114 0,000   

грудень  28,486 0,000   

січень  33,162 0,000   

лютий  29,695 0,000   
березень 21,468 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ-

СЕРВІС" код ЄДРПОУ 39251208 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,445 0,000   

листопад  25,706 0,000   

грудень  33,571 0,000   

січень  36,165 0,000   

лютий  26,754 0,000   
березень 18,986 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ" код ЄДРПОУ 00241206 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 1,434   

листопад  0,000 10,636   

грудень  0,000 12,962   

січень  0,000 13,104   

лютий  0,000 12,031   
березень 0,000 8,325   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН АПЕКС" код 

ЄДРПОУ 33150118 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  7,772 0,000   

жовтень  11,874 0,000   

листопад  23,776 0,000   

грудень  33,739 0,000   

січень  36,004 0,000   

лютий  35,780 0,000   
березень 26,164 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕК 9А" код ЄДРПОУ 

38290763 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  9,465 0,000   

жовтень  22,259 0,000   

листопад  52,311 0,000   

грудень  73,454 0,000   

січень  86,969 0,000   

лютий  70,554 0,000   
березень 64,345 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ "КОМФОРТ-МАЙСТЕР" код ЄДРПОУ 35899928 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  49,084 0,000   

листопад  525,951 0,000   

грудень  690,124 0,000   

січень  844,440 0,000   

лютий  624,050 0,000   
березень 525,951 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМ ЕКСПЕРТ 

ІНЖИНИРИНГ" код ЄДРПОУ 41639687 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  18,000 0,000   

листопад  62,932 0,000   

грудень  84,130 0,000   

січень  88,653 0,000   

лютий  86,190 0,000   
березень 62,444 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЩОРСА, 32" код ЄДРПОУ 32492922 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  14,817 0,000   

листопад  68,970 0,000   

грудень  99,699 0,000   

січень  104,811 0,000   

лютий  102,750 0,000   
березень 87,404 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТ-ТАУН" код 

ЄДРПОУ 37652914 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  5,642 0,000   

жовтень  7,375 0,000   

листопад  15,682 0,000   

грудень  19,721 0,000   

січень  21,322 0,000   

лютий  18,701 0,000   
березень 15,270 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКАДА-

ЖИТЛОСЕРВІС" код ЄДРПОУ 35758649 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  36,059 0,000   

грудень  50,499 0,000   

січень  53,909 0,000   

лютий  46,259 0,000   
березень 34,113 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" код ЄДРПОУ 36844047 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  0,000 0,000   

листопад  58,639 0,000   

грудень  79,424 0,000   

січень  85,085 0,000   

лютий  73,745 0,000   
березень 59,160 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВАЛЬСЬКА-

ЖИТЛОСЕРВІС" код ЄДРПОУ 32912720 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,000 0,000   

жовтень  15,861 0,000   

листопад  188,941 0,000   

грудень  275,187 0,000   

січень  297,393 0,000   

лютий  258,583 0,000   
березень 197,667 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГОО" код ЄДРПОУ 

35532873 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  5,720 0,000   

жовтень  10,910 0,000   

листопад  37,990 0,000   

грудень  47,753 0,000   

січень  51,320 0,000   

лютий  43,500 0,000   
березень 35,200 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" код 

ЄДРПОУ 40538421 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  29098,173 2670,341   

жовтень  53003,574 4472,609   

листопад  133072,268 19373,356   

грудень  158603,463 30663,778   

січень  172453,631 29829,006   

лютий  155189,754 26960,158   
березень 134044,667 22596,074   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" 

код ЄДРПОУ 37739041 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  2149,000 91,000   

жовтень  1571,580 166,680   

листопад  5556,000 459,450   

грудень  18602,260 2425,480   

січень  24340,500 2826,900   

лютий  16802,100 2190,800   
березень 18602,250 2425,490   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СПРАВАМИ код ЄДРПОУ 34477817 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  0,00 10,500   

жовтень  0,00 11,500   

листопад  0,00 16,500   

грудень  0,00 17,500   

січень  0,00 22,500   

лютий  0,00 22,500   
березень 0,00 17,500   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702



 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; тел./факс (044) 207-18-24, e-mail: 

LozaSO@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Кіївська міська військова 

адміністрація 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам» (зі змінами) Міністерство розвитку громад та територій 

України наказом від 24.08.2022 № 155 «Про затвердження фіксованих обсягів природного 

газу для виробників теплової енергії, що мають намір придбавати природний газ у ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в умовах покладання на нього спеціальних 

обов’язків» затверджує фіксовані обсяги природного газу у помісячній розбивці на період з 

01.09.2022 по 31.03.2023:  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕР ТАУН 

ДЕВЕЛОПМЕНТ" код ЄДРПОУ 40242736 

 
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІІ (фіксований) 

  

  

вересень  10,000 0,000   

жовтень  19,400 0,000   

листопад  39,400 0,000   

грудень  49,400 0,000   

січень  59,400 0,000   

лютий  59,400 0,000   
березень 39,400 0,000   

 
Директор Департаменту  

Заступник голови комісії           Андрій ВЕДМІДЬ 

 
Шиховець Володимир +38067-770-42-41 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0002034702tÎ
№7/11/8502-22 від 26.08.2022

Підписувач Ведмідь Андрій Станіславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000019663100703D9100
Дійсний з 26.02.2021 00:00:00 по 26.02.2023 00:00:00

вн. №2034702


