
 
 

 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону України  
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"  
щодо компенсації різниці між цінами закупівлі  
імпортованого природного газу та його реалізації 

 
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Відомості Верховної 

Ради України, 2012 р., № 34-35, ст. 414; із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року 
№ 4647-VI, від 24 травня 2012 року № 4866-VI, від 8 червня 2012 року № 4961-VI, від 19 червня 2012 
року № 4968-VI, від 21 червня 2012 року № 4994-VI, від 22 червня 2012 року № 5022-VI, від 4 липня 
2012 року № 5183-VI, № 5185-VI, № 5186-VI і № 5187-VI, від 30 липня 2012 року № 5189-VI, № 5190-VI 
і № 5191-VI, від 6 вересня 2012 року № 5234-VI, № 5235-VI і № 5236-VI, від 18 вересня 2012 року № 
5253-VI та від 2 жовтня 2012 року № 5303-VI, № 5304-VI, № 5305-VI, № 5306-VI і № 5307-VI) такі 
зміни: 

1) у статті 1: 
у частині другій цифри "400.326.459,6" і "347.222.471,2" замінити відповідно цифрами 

"404.226.459,6" і "351.122.471,2"; 
у частині четвертій цифри "27.229.484,1" і "23.344.850,8" замінити відповідно цифрами 

"31.129.484,1" і "27.244.850,8"; 
2) у статті 17 цифри "9.900.000" замінити цифрами "6.000.000"; 
3) доповнити Закон статтею 27 такого змісту: 
"Стаття 27. Установити, що компенсація Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" 

різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам 
господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, здійснюється у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"; 

4) внести зміни до додатків № 2 і № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2012 рік" згідно з додатками № 1 і № 2 до цього Закону. 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
 
 

Президент України   В. ЯНУКОВИЧ 
 
 
м. Київ  
2 жовтня 2012 року  
№ 5308-VI 

 
 
         Додатки 1 і 2: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386704n17.xls

