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Косівська районна рада
майдан Незалежності, буд. 11,

. . .„ м. Косів, Івано - Франківська обл.,Національна КОМІСІЯ, що з д ій с н ю є  державне
регулювання у сферах енергетики та 24640

комунальних послуг 
№ 3740/16.2.2/7-20 від 01.04.2020

Наі|1 1 і^^ЦІомісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор), розглянула 
рішення двадцять четвертої сесії сьомого демократичного скликання Косівської 
районної ради від 05.03.2020 № 680-24/2020 про звернення районної ради щодо 
абонентської плати за розподіл природного газу, надіслане листом Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 9675/0/2-20, та в межах 
компетенції повідомляє.

Щодо оплати за послуги розподілу природного газу
Правові засади функціонування ринку природного газу України, 

заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав 
споживачів та безпеки постачання природного газу, визначає Закон України «Про 
ринок природного газу» (далі -  Закон).

Відповідно до положень статті 1 Закону:
доступ -  право користування потужністю об'єкта газової інфраструктури в 

обсязі та на умовах, встановлених у договорі про надання послуг 
транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу 
або послуг установки LNG;

потужність -  максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, 
виражене в одиницях енергії до одиниці часу, що надається замовнику відповідно 
до договору про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання 
(закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG;

постачання природного газу -  господарська діяльність, що підлягає 
ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам 
на підставі укладених з ними договорів;

розподіл природного газу -  господарська діяльність, що підлягає 
ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу газорозподільною 
системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що не включає 
постачання природного газу.

Згідно з положеннями частини першої статті 12 Закону постачання 
природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник
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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.

Відповідно до положень пункту 12 розділу III Правил постачання 
природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі 
— Правила), оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання 
може провадитися;

за квитанціями абонентської книжки постачальника;
за платіжними документами, які виписуються постачальником.
Згідно з положеннями пункту 14 розділу III Правил періодом для 

визначення розміру оплати послуг з газопостачання побутовим споживачем є 
календарний місяць.

При розрахунку за квитанціями абонентської книжки постачальника 
споживач самостійно розраховує суму платежу та сплачує його постачальнику не 
пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

При розрахунку за платіжними документами (рахунками постачальника) 
оплата за послуги з газопостачання має бути здійснена споживачем у терміни, 
визначені в рахунку, який не може бути меншим п’яти робочих днів з моменту 
отримання споживачем цього рахунку.

Разом з тим слід зазначити, шо відповідно до частини першої статті 40 
Закон}' розподш природного газу здійснюється на підставі та умовах договору 
розподіл}' природного газу в порядку, передбаченому кодексом газорозподільних 
систем та іншими нормативно-правовими актами.

За договором розподілу природного газу оператор газорозподільної 
системи зобов'язується забезпечити замовнику послуги розподілу природного 
газу на період та умовах, визначених договором розподілу природного газу, а 
замовник зобов'язується сплатити оператору газорозподільної системи вартість 
послуг розподілу природного газу.

Згідно з положеннями пункту 1 глави 6 розділу VI Кодексу 
газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 
№ 2494 (із змінами) (далі -  Кодекс), 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.

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), шо передував розрахунковому календарному року, який визначається 
відповідно до вимог цього Кодексу (положення пункту 2 глави 6 розділу^УІ 
Кодексу).

Положеннями пункту 7 глави 6 розділу VI Кодексу встановлено, шо оплата 
вартості ПОСЛУГ за договором розподілу природного газу здійснюється



/
споживачем на підставі відповідного рахунка Оператора ГРМ на умовах договору 
розподілу природного газу.

Варто зазначити, що згідно з положеннями пункту 6.6 розділу VI Типового 
договору розподілу природного газу, затвердженого постановою ІЖРЕКП від 
30.09.2015 № 2498 (далі -  Типовий договір), оплата вартості послуги з розподілу 
природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який є побутовим, 
до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного 
газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ.

Дата оплати визначається датою, на яку були зараховані кошти на рахунок 
Оператора ГРМ.

Таким чином, положеннями Кодексу та Типового договору визначено, що 
оплата за послуги розподілу природного газу здійснюється побутовими 
споживачами рівними частинами протягом року та не залежить від обсягів 
споживання природного газу в поточному місяці.

Згідно з положенііями пункту 8 глави 6 розділу VI Кодексу у разі 
виникнення у споживача заборгованості за договором розподілу природного газу 
сторони (за згодою Оператора ГРМ) можуть укласти графік погашення 
заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим 
договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його 
недотримання чи неоплати поточних платежів Оператор ГРМ має право у 
порядку, визначеному' цим Кодексом та договором розподілу природного газу, 
припішити або обмежити розподіл (споживання) природного газу ГРМ на_об'єкти 
споживача до повного погашення заборгованості.

Припинення або обмеження розподілу (споживання) природного газу не 
звільняє споживача від зобов'язання оплати вартості послуг за договором 
розподілу природного газу, крім випадку розірвання иього договору. У разі 
розірвання договору розподілу природного газу Оператор ГРМ коригує дані 
технічної поту'жності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань 
(резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами роздиіу VII цього 
Кодексу.

Крім того, згідно з підпунктом 1 пункту 1 глави 7 розділу VI Кодексу 
Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право 
припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного газу) на об'єкт 
споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням Правил безпеки 
систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, та нормативних 
документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, 
зокрема у випадку несвоєчасної та/або неповної оплати послуг згідно з умовами 
договору розподілу природного газу.

Одночасно слід зазначити, що НКРЕКП постановою від 24.12.2019 
№ 3023 тариф на послуги розподілу природного газу для АТ «Оператор 
газорозподільної системи «Івано-Франківськгаз» (АТ «Івано-Франківськгаз») з 
01 січня по зо червня 2020 року (включно) встановлений у розмірі 1,00 грн за 
1 м  ̂на місяць (без ПДВ).

Слід відмітити, що встановлення тарифів на основі нової методології як 
плати за замовлену потужність та відокремлення вартості послуг розподиіу 
природного газу від вартості природного газу як товару передбачає відхід від



застарілої системи встановлення загального тарифу та надає ряд 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.

Розмір плати за послуги розподілу природного газу визначається для 
кожного споживача індивідуально залежно від обсягів споживання природного 
газу споживача у минулих періодах. Прозорість формування платежів за газ як 
товар та за послуги розподілу природного газу дозволяють споживачу 
відстежувати та контролювати власне споживання з метою мінімізації рахунків.

При цьому рівномірні надходження коштів дозволять газорозподільним 
підприємствам забезпечити високий рівень обслуговування газорозподільних 
мереж та їх складових, шо 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.

Необхідно зазначити, що відповідно до положень глави 2 розділу І 
Кодексу, оператор газорозподільної системи (далі -  Оператор ГРМ) відповідає за 
надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток 
(будівництво) газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у 
його власності чи користуванні, належну організацію та надання послуги 
розподілу природного газу.

При цьому єдине джерело покриття витрат Операторів ГРМ як суб’єктів 
природної монополії, що необхідні для провадження діяльності з розподілу 
природного газу, -  тариф на послуги розподілу природного газу. Забезпечення 
Операторів ГРМ коштами на обслуговування та експлуатацію газорозподільних 
систем є головною запорукою безпечного та надійного функціонування цих 
систем.

Звертаємо увагу, що 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.

Варто зазначити, що собівартість послуг з розподілу природного газу є 
одним з найважливіших показників, що характеризують якісний рівень роботи 
газорозподільних підприємств. Поточні витрати підприємств, які формують 
собівартість надання послуг розподілу природного газу, пов'язані з 
використанням в процесі виробничої діяльності сировини, матеріалів, палива, 
електроенергії, основних фондів, трудових ресурсів. За рахунок цих коштів 
забезпечується робота газових мереж, експлуатація газового обладнання, 
підтримується цілодобова робота аварійних служб.



Одночасно зазначаємо, що відповідно до інформації, розміщеної на 
офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики в лютому 2020 року 
Міністерство соціальної політики здійснить перерахунок субсидій та/або пільг за 
послуги з розподілу природного газу автоматично -  без потреби додатково 
звернення громадян за січень і лютий 2020 року.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України органи державної 
влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Разом з тим зазначаємо, що відповідно до пункту З Положення про 
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117, 
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, 
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з 
питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх 
утворення) рад, зокрема, організовують збирання, систематизацію і зберігання 
зазначеної в пункті 2 цього Положення інформації та забезпечують її 
автоматизоване використання для розрахунку розміру пільг та їх виплати, а також 
та надають консультації пільговикам, підприємствам та організаціям, що надають 
послуги.

Виходячи із вищенаведеного, за більщ детальними роз’ясненнями з цих 
питань Вам доцшьно звернутися до відповідного структурного підрозділу 
Управління праці та соціального захисту населення.

Член НКРЕКП О. Кривенко

Науменко І.М. 
т. 204-70-24


