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Народному депутату України
Задорожньому М. М.

Шановний Миколо Миколайовичу!
На виконання доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А.
від 26.03.2020 № 10647/1/1-20 до листа першого заступника Голови Верховної
Ради України Стефанчука Р. О. від 06.03.2020 № 11/10-497 Міністерство
енергетики та захисту довкілля України розглянуло Ваш депутатський запит
від 20.02.2020 № 232-01-20 щодо тарифів на послуги розподілу природного газу
та в межах компетенції повідомляє.
Державне регулювання ринку природного газу здійснює Регулятор у межах
повноважень, визначених Законом України «Про ринок природного газу» (далі –
Закон) та іншими актами законодавства. Пунктом 32 частини першої статті 1
Закону встановлено, що Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).
Відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» Регулятору надано повноваження щодо встановлення
тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу.
Згідно з положеннями частини першої статті 12 Закону постачання
природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник
зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості
у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити
вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених
договором.
Разом з тим слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 40
Закону розподіл природного газу здійснюється на підставі та умовах договору
розподілу природного газу в порядку, передбаченому Кодексом газорозподільних
систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 06.11.2015 № 1379/27824
(далі – Кодекс ГРМ), та іншими нормативно-правовими актами.
За договором розподілу природного газу оператор газорозподільної системи
(далі – Оператор ГРМ) зобов’язується забезпечити замовнику послуги розподілу
природного газу на період та умовах, визначених договором розподілу природного
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газу, а замовник зобов’язується сплатити Оператору ГРМ вартість послуг
розподілу природного газу.
Розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається
Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються
виходячи з величини річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача та
оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року
(пункт 1 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ).
Тарифи на розподіл природного газу в кожному регіоні різні, оскільки
встановлюються Оператором ГРМ окремо для кожного газорозподільного
підприємства, відповідно до території ліцензованої діяльності.
З огляду на зазначене, НКРЕКП постановами від 24.12.2019 № 3014 – 3057
було встановлено тарифи на послуги розподілу природного газу, виходячи з
планової річної замовленої потужності розподілу природного газу, які набрали
чинності 01.01.2020.
Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як
добуток 1/12 річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача на тариф,
встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку
місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.
Річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий
календарний рік визначається Оператором ГРМ, виходячи з фактичного обсягу
споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік (з 01 жовтня по
30 вересня), що передував розрахунковому календарному року, який визначається
відповідно до вимог Кодексу ГРМ (положення пункту 2 глави 6 розділу VI
Кодексу).
Наразі тарифи на розподіл природного газу Операторів ГРМ (з податком на
додану вартість) становлять від 336,0 до 2 388,0 грн за тис. куб. метрів відповідно
для кожного газорозподільного підприємства за територією його ліцензованої
діяльності.
Розмір плати за послуги розподілу (доставки) природного газу визначається
для кожного споживача індивідуально залежно від обсягів споживання
природного газу у минулих періодах.
З метою зменшення фінансового навантаження на нових побутових
споживачів та побутових споживачів, які не здійснювали споживання
природного газу у минулому газовому році, НКРЕКП постановою від 06.03.2020
№ 580 «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем» (далі – постанова
№ 580) передбачено зміну порядку визначення річної замовленої потужності з
метою її мінімізації.
Відповідно до пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ, з 01.01.2021
річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий
календарний рік визначається Оператором ГРМ, виходячи з фактичного обсягу
споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік, що передував
розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього
Кодексу, але не може бути меншою за:
39 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ
використовується тільки для приготування їжі;
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126 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ
використовується для підігріву води та приготування їжі;
314 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ
використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача,
що не є побутовим.
Слід зазначити, що Оператор ГРМ припиняє формувати рахунок споживачу
на оплату за розподіл природного газу після від’єднання газифікованого об’єкта
споживача від газової мережі та розірвання договору. Від’єднання проводиться
механічним шляхом, а саме перерізання газопроводу в місці підключення до
газової мережі з дотриманням вимог Правил безпеки систем газопостачання.
Опломбування запірних пристроїв (крану тощо) у будинку або квартирі не є
підставою для припинення нарахування за розподіл природного газу.
Для відновлення розподілу (доставки) природного газу укладається новий
договір з Оператором ГРМ, об’єкт споживача приєднується до газової мережі,
а плата замовленої потужності розраховується відповідно до вимог Кодексу ГРМ.
Додатково інформуємо, що розрахунок тарифів на послуги розподілу
природного газу здійснюється відповідно до Методики визначення та розрахунку
тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП
від 25.02.2016 № 236, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.11.2016
за № 1434/29564 (далі – Методика).
Формування витрат, які включаються до структури тарифу на послуги
розподілу природного газу для газорозподільного підприємства, здійснюється
виходячи з економічно обґрунтованих витрат кожного окремого газорозподільного
підприємства з урахуванням державних і галузевих нормативів використання
палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм
амортизації, ставок податків, зборів, обов’язкових платежів, прогнозних індексів
цін виробників промислової продукції і споживчих цін у планованому періоді.
Встановлені НКРЕКП тарифи на послуги розподілу природного газу
дозволять забезпечити газорозподільні підприємства коштами, необхідними для
забезпечення надійного функціонування газорозподільних систем, обслуговування
та підтримки технічного стану пристроїв, установок, мереж, а також системних
об’єктів згідно з вимогами законодавства, підтримання необхідного тиску в
трубопроводах, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних
ситуацій.
Слід відмітити, що виокремлення вартості послуг розподілу природного газу
від вартості природного газу як товару надає низку переваг для кінцевого
споживача. Зокрема застосування європейських підходів до розрахунків за
послуги розподілу природного газу дає можливість споживачам розуміти, за які
послуги і якому підприємству вони сплачують. Оплата за послуги розподілу
природного газу рівними частинами дозволяє уникнути великого навантаження на
споживача в опалювальний період, коли споживання природного газу найбільше.
Прозорість формування платежів за газ як товар та за послуги розподілу
природного газу дозволяють споживачу відстежувати та контролювати власне
споживання з метою мінімізації рахунків.
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При цьому рівномірні надходження коштів дозволять газорозподільним
підприємствам забезпечити високий рівень обслуговування газорозподільних
мереж та їх складових, що знаходяться на балансі газорозподільного підприємства,
з метою підвищення рівня безпеки газопостачання.
Звертаємо увагу, що плата за послуги розподілу природного газу не є новим
(додатковим) платежем, оскільки послуги розподілу природного газу сплачувались
побутовими споживачами природного газу завжди у складі ціни на природний газ.
Так, після виокремлення зазначеної послуги кінцевий платіж, що сплачується
побутовими споживачами, буде зменшено на розмір плати за послуги розподілу
природного газу.
З повагою
В. о. Міністра
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