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Щодо зверпеппя стосовно
ситуації на ринку природного
газу

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України" (далі - НАК "Нафтогаз України" або Компанія) розглянуло
звернення Закарпатської обласної ради від 27.01.2021 № 01.1-07/51 та
повщомляє таке.

Щодо ціни закупівлі Компанією газу власного видобутку
АТ "Укргазвидобування"

Напідставі статті 11 Закону "Про ринок природного газу" (далі-Закону)
Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 19.10.2018 № 867
"Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на
суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" (далі -
Положення).

Згідно з Положенням на Компанію покладено обов'язок на умовах та у
порядку, що визначені Положенням, придбавати природний газ у
АТ "Укргазвидобування" та ДАТ "Чорноморнафтогаз": 1) до 01.08.2020 - 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"; 2) до 01.05.2021 - для формування
ресурсу природного газу для виробників теплової енергії для всіх категорій
використання природного газу. З О І .О 1.2020 ціна придбання природного газу
не могла бути вищою за ціну продажу природного газу, визначену відповідно
до пункту 13 Положення, за вирахуванням торговельної надбавки (націнки)
НАК "Нафтогаз України" на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни.
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Отже, вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України
регулюється питання ціноутворення на природний газ, зокрема, визначення
ціни закупівлі Компанією природного газу АТ "Укргазвидобування".

Щодо реалізаци природного газу побутовим споживачам по
закупівельній ціні

У період переходу до ринкових принципів ціноутворення Закон,
введений в дію О 1.1О.2015, остаточно визначив роботу товарного ринку
природного газу за принципами вільної добросовісної конкуренції та
невтручання держави у функціонування ринку природного газу, крім випадків,
коли це необхідно для усунення вад ринку або забезпечення інших. . .
загальносусшльних інгересів, за умови що таке втручання є мінімальним.
Статтею 3 Закону встановлено принцип вільної торгівлі природним газом.
Частиною другою статті 12 Закону встановлено, що постачання природного
газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником
та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

До 01.08.2020 спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу
побутовим споживачам виступали основним стримуючим фактором для
розвитку роздрібного ринку природного газу.

У зв'язку із припиненням дії спеціальних обов'язків щодо постачання
природного газу побутовим споживачам з 01.08.2020 ціни постачання
природного газу для побутових споживачш установлюються між. .постачальником та споживачем 1 є договірними.

Компанія не має вирішального впливу на ринок природного газу
України і є лише одним із багатьох продавців газу на інтегрованому ринку.

Побутові споживачі отримали доступ до конкурентних цінових
пропозицій постачальників, які формуються із застосуванням ринкових
підходів визначення ціни, орієнтуючись на попит, рівень цін конкурентів.

Постачальники мають вільний доступ до вітчизняного ринку газу для
формування власного ресурсу за рахунок різних джерел для його закупівлі.

За рахунок сезонних коливань протягом року (щомісячні обсяги
споживання природного газу є нерівномірними у відмінності від обсягів
видобутку). Компанія для забезпечення потреб споживачів у період високого
попиту на газ надлишок видобутого та імпортованого газу у сезон низького
попиту закачує до шдземних газосховищ.

Газ, який зберігається у газосховищах, постачальники відбирають для
покриття додаткового попиту в опалювальний період. Отже, шел.я
встановлення вільних (ринкових) цін для побутових споживачів
постачальники економічно зацікавлені у реалізації газу власного видобутку за
ринковими цінами, оскільки повинні покрити витрати, пов'язані із його
закупівлею та зберіганням у підземних сховищах.

За оцінкою НКРЕКП протягом ІІІ кварталу 2020 року на ринку
природного газу здійснювали діяльність 232 постачальники природного газу,
які конкурують на роздрібному ринку на основі власних переваг.



Щодо можливості закупівлі постачальниками природного газу
АТ "Укргазвидобування"

Згідно з пунктом 6 Положення АТ "Укргазвидобування" зобов'язане
щомісяця здійснювати продаж природного газу власного видобутку (крім
обсягів виробничо-технологічних витрат, обсягів, які використовуються для
власних потреб АТ "Укргазвидобування", пов'язаних із видобутком,

. .шдготовкою до транспортування 1 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.
Зазначена постанова Уряду діє до 01.05.2021.

НАК "Нафтогаз України" вчасно та у повному обсязі забезпечує
виконання своїх обов'язків, для яких Компанії необхідно здійснити закупівлю,
закачування та зберігання природного газу до початку опалювального періоду
та його відбір для виробників теплової енергії.
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