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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕ:КП, Регулятор), розглянула лист
Закарпатської обласної ради від 27.01.2021 № 01.1-07/51, та в межах компетенції
ПОВІДОМЛЯЄ.

Щодо ціни на природний газ
Положеннями статті 19 Конституції України визначено, що органи

державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Закон
України) з 01.10.2015 НКРЕ:КП не має повноважень щодо забезпечення
проведення цінової політики на ринку природного газу (в частині встановлення
цін на природний газ).

Крім того, відповідно до статті З Закону України ринок природного газу
функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб'єктів
природних монополій, та за принципами, зокрема, забезпечення високого рівня
захисту прав та інтересів споживачів природного газу, у тому числі забезпечення
першочергового інтересу безпеки постачання природного газу, вільної торгівлі
природним газом та рівності суб'єктів ринку природного газу незалежно від
держави, згідно із законодавством якої вони створені, вільного вибору
постачальника природного газу.

Закон України передбачає, з одного боку, державне регулювання
монопольних ринків (транспортування, розподіл, зберігання природного газу), з
іншого - розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку
природного газу. Тобто, на оптовому і роздрібному ринках природного газу має
діяти принцип вільного ціноутворення (крім випадку, коли з метою забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на
суб'єктів ринку природного газу покладені спеціальні обов'язки в обсязі та на
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умовах, визначених Кабінетом Міністрів України), що передбачено частиною
другою статті 12 Закону України.

Так, згідно з положеннями частини другої статті 12 Закону України
постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються
між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно з абзацом першим частини першої статті 11 Закону України, з метою
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу на суб'єктів ринку природного газу у виключних випадках та на
визначений строк можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України.

З 01.11.2018 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від
19.10.2018 № 867, якою затверджено Положення про покладення спеціальних
обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
(далі - Положення № 867).

Положенням № 867 (із змінами) покладаються, зокрема, такі спеціальні
обов'язки:

- на АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - НАК
«Нафтогаз України»):

до 1 серпня 2020 р. продавати природний газ постачальникам природного
газу для потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та
державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» на
умовах та у порядку, що визначені цим Положенням;

до 1 травня 2021 р. постачати природний газ на умовах та у порядку, що
визначені цим Положенням, виробникам теплової енергії;

придбавати природний газ у господарських товариств, 1 ОО відсотків акцій
(паїв, часток) яких належать державі або іншому господарському товариству,
єдиним акціонером якого є держава (ПАТ «Укргазвидобування», акціонерне
товариство «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (далі - ДАТ
«Чорноморнафтогаз»), до 1 серпня 2020 р. для формування ресурсу природного
газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності),
державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та до 1
травня 2021 р. - для формування ресурсу природного газу для виробників теплової
енергії для всіх категорій використання природного газу на умовах та у порядку,
що визначені цим Положенням;

- до 1 серпня 2020 р. на постачальників природного газу, які придбали
природний газ у НАК «Нафтогаз України» відповідно до цього Положення, -
постачати такий природний газ побутовим споживачам, релігійним організаціям
(крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної
діяльності) та державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр
«Артек» і звітувати про його використання на умовах та у порядку, що визначені
цим Положенням;

- на господарські товариства, 100 відсотків акцій (паїв, часток) яких
належать державі або іншому господарському товариству, єдиним акціонером
якого є держава (ПАТ «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз»), -
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продавати природний газ НАК «Нафтогаз України» до 1 серпня 2020 р. для
формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних
організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо
комерційної діяльності), державного підприємства України «Міжнародний
дитячий центр «Артек» та до 1 травня 2021 р. - для формування ресурсу
природного газу для виробників теплової енергії для всіх категорій використання
природного газу на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.

Відповідно до пункту 6 Положення № 867 (із змінами) ПАТ
«Укргазвидобування» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» зобов'язані щомісяця
здійснювати продаж природного газу власного видобутку (крім обсягів
виробничо-технологічних витрат, обсягів, які використовуються для власних
потреб ПАТ «Укргазвидобування» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», пов'язаних із
видобутком, підготовкою до транспортування і транспортуванням природного
газу, а також для виробництва скрапленого природного газу та стабільного
бензину), а НАК «Нафтогаз України» - придбавати такий природний газ для
забезпечення виконання покладених на Компанію цим Положенням спеціальних
обов'язків.

Інші суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з видобутку
природного газу, можуть добровільно взяти на себе зобов'язання, передбачене
абзацом першим цього пункту, стосовно будь-якого обсягу видобутого
природного газу. У такому разі до зазначених суб'єктів господарювання
застосовуються відповідні норми цього Положення.

У разі коли обсяг природного газу, необхідний НАК «Нафтогаз України»
для виконання покладених на Компанію цим Положенням спеціальних обов'язків,
перевищує обсяг продажу природного газу суб'єктами господарювання, що
визначені абзацами першим і другим цього пункту, НАК «Нафтогаз України»
придбаває необхідні обсяги природного газу в інших оптових продавців, у тому
чисш за кордоном.

З 1 січня 2020 р. ціна придбання природного газу згідно з цим пунктом не
може бути вищою за ціну продажу природного газу, визначену відповідно до
пункту 13 цього Положення, за вирахуванням торговельної надбавки (націнки)
НАК «Нафтогаз України» на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни.

У разі визначення для цілей пункту 1 З цього Положення цін на два періоди
поставки: місяць та квартал, НАК «Нафтогаз України» придбаває природний газ за
ціною, яка є середньою арифметичною ціною продажу/постачання природного
газу на відповідний місяць та квартал за вирахуванням торговельної надбавки
(націнки) НАК "Нафтогаз України" на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни.

Відповідно до положень пункту 11 Положення № 867 (із змінами)
постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» виробникам теплової
енергії відповідно до цього Положення здійснюється за цінами, визначеними
відповідно до пункту 13 цього Положення, на підставі договору, що враховує
положення примірного договору про постачання природного газу виробникам
теплової енергії.

Відповідно до пункту 13 Положення № 867 (із змінами), з 1 липня 2020 р.
НАК «Нафтогаз України» здіиснює продаж/постачання природного газу
відповідно до пункту 11 цього Положення за цінами, що встановлюються
продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який

3



враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного
газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському
газовому хабі (TTF) за період з 1 по 22 число місяця постачання газу відповідно до
інформації біржі Powemext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та на
кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки
входу в Україну на міждержавному з'єднанні з Польщею/Словаччиною/
Угорщиною.

Крім того, до О 1 серпня 2020 року роздрібна ціна на природний газ, за якою
постачальники природного газу на яких було покладено спеціальні обов'язки,
здійснювали постачання природного газу, зокрема, побутовим споживачам,
визначалась відповідно до Положення № 867 (із змінами).

Звертаємо увагу на те, що з О 1 серпня 2020 року роздрібна ціна на
природний газ, зокрема для побутових споживачів, не визначається на підставі
Положення № 867, а вільно встановлюється між постачальником та споживачем,
тобто є договірною.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до пункту 411 постанови Кабінету
Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 № 25 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України») установлено з 1 лютого 2021 року на
період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на
природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та
постачальниками, у тому числі постачальником «останньої надії», на рівні 6
гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість та
плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок
виходу з газотранспортної системи).

При цьому зазначаємо, що відповідно до Закону України, питання щодо
ціноутворення на природний газ не належить до компетенції НКРЕКП.

Щодо оплати за послуги транспортування природного газу
Відповідно до положень Закону України та Закону України «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, які повинні
забезпечити необхідні інвестиції в газорозподільні системи.

Постановою від 24.12.2019 № 3013 НКРЕКП встановлено тарифи на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з
газотранспортну(оі) систему(и) для ТОВ «Оператор ГТС України» (оператора
газотранспортної системи).

Вищезазначеною постановою встановлено тарифи на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях та для внутрішніх
точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и), зокрема для точки
виходу до газорозподільних систем, що є складовою кінцевого платежу за
природний газ для побутових споживачів.

Відповідно до положень статті 1 Закону України:
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газотранспортна система - технологічний комплекс, до якого входить
окремий магістральний газопровід з усіма об'єктами і спорудами, пов'язаними з
ним єдиним технологічним процесом, або кілька таких газопроводів, якими
здійснюється транспортування природного газу від точки (точок) входу до точки
(точок) виходу;

оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) - суб'єкт
господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування
природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників).

точка виходу - визначена точка у газотранспортній системі, в якій оператор
газотранспортної системи доставляє природний газ, що знаходиться у
газотранспортній системі, зокрема до газорозподільної системи, газосховища,
установки LNG або споживача, приєднаного до газотранспортної системи, або до
об'єкта, пов'язаного із видобутком природного газу.

точка входу - визначена точка у газотранспортній системі, в якій природний
газ надходить до газотранспортної системи від об'єктів, пов'язаних із видобутком
природного газу, газосховища, установки LNG, а також від інших
газотранспортних або газорозподільних систем.

Таким чином, тарифи на послуги транспортування природного газу,
встановлені постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013, застосовуються лише
Оператором ГТС при визначенні вартості забезпечення замовнику обсягу
замовленої потужності в точках входу/виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и).

Відповідно до положень частини першої статті 20 Закону України Оператор
ГТС на виключних засадах відповідає за надійну та безпечну експлуатацію,
підтримання в належному стані та розвиток газотранспортної системи з метою
задоволення очікуваного попиту суб'єктів ринку природного газу на послуги
транспортування природного газу.

Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і
точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) дозволять забезпечити
ТОВ «Оператор ГТС України» коштами, необхідними для забезпечення надійного
функціонування газотранспортної системи, 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 зазначити, що тариф на послуги транспортування природного газу для
внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи, встановлений постановою
НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013, що є складовою кінцевого платежу за природний
газ для побутових споживачів, знижено на 21 %, порівняно з відповідним тарифом,
що діяв протягом 2019 року, та складає 124,16 грн за тис. м3 на добу без ПДВ.

ЧленНКРЕКП О. Кривенко

Головань Л.Я.
204-70-24
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