
Алгоритм дій  
для успішної подачі заявки на придбання газу на березень 

Перший крок. Включення до Переліку. 

до кінця дня 23 січня Звірити списки суб'єктів господарювання, які подавали заявки на включення до Переліку суб'єктів 
господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, 
що мають істотну соціальну значимість з Переліком, затвердженим наказом Мінагрополітики  
від 21.01.2022 № 25, який розміщено на офіційному веб-сайті міністерства (посилання додається).  

Якщо суб’єкта господарювання немає у Переліку Якщо суб’єкт господарювання є у Переліку 

до 17:00 25 січня Направити офіційного листа на Мінагрополітики 
за підписом керівництва ОДА (керівника 
профільної аграрної асоціації)  щодо включення 
до Переліку на електронну пошту: 
o.sharuga@minagro.gov.ua та продублювати на 
first.deputy@minagro.gov.ua, а також перекона-
тися що лист отримано. 

Важливо! 

До листа обов’язково має бути доданий ВИТЯГ з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. 

Все добре 

до 18:00 26 січня Відповідальні працівники Мінагрополітики оновлюють Перелік та розміщують у WhatsApp групах 
«ОДА» та «Газ для соцпродуктів». 

Якщо суб’єкта господарювання знову немає у Переліку  

до 18:00 27 січня Зателефонувати до Ольги Шариги 0672245259 

до 31 січня Відповідальні працівники Мінагрополітики врахувавши усі звернення готують та подають на 
затвердження оновлений Перелік суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, 
зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість.  



Другий крок. Подача заявки на придбання газу. 

з 01 до 02 лютого Суб’єкти господарювання, включені до Переліку, подають заявки на придбання газу на березень 
на електронну пошту: gas.auction@mev.gov.ua  

Зверніть увагу! 

Заявка, додаток до заявки та копія договору з трейдером подаються у форматі PDF. 

до 18:00 03 лютого Представник Комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу газу власного видобутку за 
результатами опрацювання заявок розміщує у WhatsApp групах «ОДА» та «Газ для соцпродуктів» 
Список суб'єктів господарювання, заявки яких успішно прийняті. 

до 10:00 04 лютого Представники обласних державних адміністрацій та профільних аграрних асоціацій аналізують 
Список на предмет включення суб'єктів господарювання. 

Якщо суб’єкта господарювання немає у Списку Якщо суб’єкт господарювання є у Списку 

до 16:00 04 лютого Зателефонувати до Ольги Шариги 0672245259, 
переконатися, що документи не містять помилок 
та повторно направити заявку на електронну 
пошту: gas.auction@mev.gov.ua  

Все добре 

до 10 лютого  Затвердження Списку суб’єктів господарювання, які подали заявки на купівлю газу власного 
видобутку на березень 

 

 


