Обгрунтування
Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання щодо питання
затвердження Змін до реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як плата
за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення,
централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата
теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову
енергію на грудень 2016 року
Пунктом 26 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на
якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18.06.2014 № 217 визначено, що Комісія після подання їй документів, що підтверджують
відсутність заборгованості, включає до реєстру нормативів нормативи на рівні 0 відсотків на:
рахунок постачальника природного газу із спеціальними обов’язками - у разі відсутності
заборгованості наростаючим підсумком за період з 1 вересня 2015 р. до місяця, що передує
попередньому до розрахункового місяця включно, теплопостачальної або теплогенеруючої
організації за природний газ перед постачальником природного газу із спеціальними
обов’язками;
рахунок оператора газотранспортної системи - у разі відсутності заборгованості
наростаючим підсумком за період з 1 вересня 2015 р. до місяця, що передує попередньому до
розрахункового місяця включно, теплопостачальної або теплогенеруючої організації за послуги
з транспортування природного газу перед оператором газотранспортної системи;
рахунок оператора газорозподільної системи - у разі відсутності заборгованості
наростаючим підсумком за період з 1 вересня 2015 р. до місяця, що передує попередньому до
розрахункового місяця включно, теплопостачальної або теплогенеруючої організації за послуги
з розподілу природного газу перед оператором газорозподільної системи;
спеціальний рахунок теплогенеруючої організації - у разі відсутності заборгованості
наростаючим підсумком за період з 1 вересня 2015 р. до місяця, що передує попередньому до
розрахункового місяця включно, теплопостачальної або теплогенеруючої організації за куплену
теплову енергію перед відповідною теплогенеруючою організацією.
До НКРЕКП звернулись ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та
КП "Чорноморськтеплоенерго" з підтвердженням відсутності заборгованості наростаючим
підсумком за період з 01 вересня 2015 року по 31 жовтня 2016 року перед НАК «Нафтогаз
України» за спожитий природний газ за окремими категоріями споживачів, що у свою чергу
було підтверджено відповідними листами НАК «Нафтогаз України».
Також до НКРЕКП звернулось ПАТ "Мотор Січ" з підтвердженням відсутності
заборгованості наростаючим підсумком за період з 01 вересня 2015 року по 31 жовтня 2016 року
перед оператором газорозподільної системи за послуги з розподілу природного газу, що у свою
чергу було підтверджено відповідним актом звіряння взаємних розрахунків.
Ураховуючи викладене, пропонується внести зміни до реєстру нормативів на грудень
2016 року, затвердженого постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2066 (в редакції
постанови НКРЕКП від 02 грудня 2016 № 2128), встановивши:
нормативи перерахування коштів на рахунки НАК «Нафтогаз України» на рівні 0% для:
ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за категорією
споживачів «бюджетні установи»;
КП "Чорноморськтеплоенерго" за категоріями споживачів «релігійні організації»
та «інші споживачі».
нормативи перерахування коштів на рахунок оператора газорозподільної системи на рівні
0% для ПАТ "Мотор Січ".

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
________________

Київ

№ _______________

Про затвердження Змін до реєстру
нормативів перерахування коштів, що
надходять як плата за теплову енергію
та/або надані комунальні послуги з
централізованого
опалення,
централізованого постачання гарячої
води від усіх категорій споживачів та як
плата теплопостачальних організацій за
вироблену
теплогенеруючими
організаціями теплову енергію
на
грудень 2016 року
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови
Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217 «Про затвердження
Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків з постачальником
природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до реєстру нормативів перерахування коштів, що
надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з
централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх
категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену
теплогенеруючими організаціями теплову енергію на грудень 2016 року,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне

2

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 грудня
2016 року № 2066, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 19 грудня 2016 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова НКРЕКП
______________ № _______

Зміни
до реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з
централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних
організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію на грудень 2016 року
Пункти 11, 58, 58.2 та 86 реєстру викласти у такій редакції:
«
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ПрАТ "Маріупольський металургійний
комбінат імені Ілліча"

Нормативи перерахування коштів на поточний рахунок
теплопостачальної або теплогенеруючої організації, %

58.2

ПАТ "Мотор Січ"

ПАТ "Запоріжгаз"

КП "Чорноморськтеплоенерго"

14307794

313957

Нормативи перерахування коштів на рахунок
постачальника природного газу, на якого покладено
спеціальні обов'язки, %
Нормативи перерахування коштів на рахунок оператора
газорозподільної системи, %
Нормативи перерахування коштів на поточний рахунок
теплопостачальної або теплогенеруючої організації, %

86

335106

Нормативи перерахування коштів на рахунок
постачальника природного газу, на якого покладено
спеціальні обов'язки, %
Нормативи перерахування коштів на поточний рахунок
теплопостачальної або теплогенеруючої організації, %

58

00191129

Нормативи перерахування коштів на рахунок
постачальника природного газу, на якого покладено
спеціальні обов'язки, %

31619819

328845

77,79

100,00

22,21

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,24

100,00

100,00

100,00

79,76

0,00

0,00

0,00
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