МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО
Обґрунтування
до питання про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін
до деяких постанов НКРЕКП»
Правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування
газотранспортної системи України визначає Кодекс газотранспортної системи,
затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (далі – Кодекс ГТС).
Положеннями Кодексу ГТС запроваджено спрощені механізми реєстрації
споживача у реєстрі постачальника «останньої надії» на інформаційній платформі
оператора газотранспортної системи.
Так, відповідно до пункту 2 глави 5 розділу IV Кодексу ГТС, реєстрація
побутового споживача здійснюється автоматично в Реєстрі споживачів
постачальника «останньої надії» на інформаційній платформі оператора
газотранспортної системи за умови відсутності на інформаційній платформі
інформації про відключення або ініціювання діючим постачальником відключення
його об'єкта, зокрема у випадку відсутності підтвердженої номінації на точку
виходу до газорозподільної системи, крім випадків ініціювання постачальником
«останньої надії» відключення по об'єкту такого споживача. У такому випадку
постачання здійснюється з дня, наступного за днем включення до Реєстру
споживачів постачальника «останньої надії».
Таким чином, у разі відхилення оператором ГТС поданої діючим
постачальником номінації з підстав передбачених Кодексом ГТС, усі споживачі
такого постачальника автоматично закріплюються в Реєстрів споживачів
постачальника «останньої надії».
Слід зазначити, що головною метою діяльності постачальника «останньої
надії» є забезпечення безперервності постачання природного газу тим споживачам,
які в силу об’єктивних обставин залишились без постачальника, особливо під час
опалювального періоду, надання споживачам часу для пошуку нового
постачальника природного газу та нівелювання дій недобросовісних
постачальників по відношенню до споживачів природного газу.
Разом з тим, за наявною в НКРЕКП інформацією на сьогодні існують випадки
коли всі споживачі природного газу, які включені до Реєстру споживачів
постачальника природного газу, були перенесені до Реєстру споживачів
постачальника «останньої надії» з підстав відсутності підтвердженої номінації на
точку виходу до газорозподільної мережі.
При цьому, за результатами аналізу застосування положень діючого
законодавства було виявлено, що для забезпечення виконання обов’язків
постачальника за договором постачання природного газу доцільним є збільшення
часового періоду, протягом якого побутові споживачі не включатимуться до
Реєстру споживачів постачальника «останньої надії» у зв’язку з виникненням
непередбачуваних обставин у діючого постачальника природного газу.
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), для ефективного виконання
завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Регулятор розробляє та затверджує нормативно-правові акти та ініціює внесення
змін до нього.
У зв’язку із зазначеним, керуючись положеннями статті 17 Закону про
НКРЕКП, з метою удосконалення положень нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність на ринку природного газу, Департаментом із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» (далі – Проєкт постанови).
Зазначеним Проєктом постанови пропонується внести зміни до Кодексу ГТС
та Правил постачання природного газу, якими пропонується збільшити час на
вжиття необхідних заходів діючим постачальником для запобігання включення
його споживачів в реєстр постачальника «останньої надії» на інформаційній
платформі оператора газотранспортної системи шляхом подання реномінації на
точку виходу до газорозподільної системи.
Крім цього, з метою удосконалення взаємовідносин між суб’єктами ринку
природного газу та уникнення спірних питань між постачальником «останньої
надії» та постачальником, який має намір постачати природний газ споживачу, що
включений до Реєстру споживачів постачальника «останньої надії», у частині
наявності договірних відносин з таким споживачем, Проєктом постанови
пропонується передбачити, що для включення побутових споживачів в Реєстр
споживачів постачальника, такий постачальник зобов’язаний завантажити на
інформаційну платформу Оператора ГТС інформацію щодо заяви-приєднання до
умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, на підставі якої
було включено такого побутового споживача в Реєстр споживачів постачальника.
Цей Проєкт постанови має ознаки регуляторного акта.
Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення нормативно-правових
актів, які регулюють відносини на ринку природного газу, та забезпечення
належного функціонування ринку природного газу, Департамент із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері пропонує:
1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких
постанов НКРЕКП».
2. На виконання положень статті 15 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких
постанов НКРЕКП» на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua з метою
одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО
ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА

____________________

Про внесення змін
постанов НКРЕКП

Київ

до

№ _______________

деяких

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до глави 5 розділу ІV Кодексу газотранспортної системи,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015
року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада
2015 року за № 1378/27823, такі зміни:
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1) в абзаці восьмому пункту 2 після слова «номінації» доповнити
словами, знаками та цифрами «та реномінації для газової доби D до 2:00 UTC
(04:00 за київським часом) години для зимового періоду у газову добу (D-1) та
03:00 UTC (04:00 за київським часом) для літнього періоду у газову добу
(D-1)»;
2) абзац третій пункту 4 замінити новими сімома абзацами такого змісту:
«Постачальник, який має намір постачати природний газ споживачу, який
включений до Реєстру споживачів постачальника «останньої надії», має право
за одну добу до кінцевого терміну подання номінації на газову добу (D),
визначеного цим Кодексом, включити такого споживача у власний Реєстр
споживачів постачальника на інформаційній платформі, вказавши період
постачання природного газу такому споживачу.
Для включення побутового споживача, який включений до Реєстру
споживачів постачальника «останньої надії», в Реєстр споживачів
постачальника постачальник зобов’язаний завантажити на інформаційну
платформу оператора газотранспортної системи інформацію, яка скріплюється
електронним підписом уповноваженої особи постачальника, щодо заявиприєднання до умов договору постачання природного газу побутовим
споживачам, на підставі якої було включено такого побутового споживача в
Реєстр споживачів постачальника, та повинна містити:
ЕІС-код побутового споживача або ЕІС-код точки комерційного обліку
побутового споживача;
Номер, за яким постачальник зареєстрував заяву-приєднання до умов
договору постачання природного газу побутовим споживачам;
Дата реєстрації постачальником заяви-приєднання до умов договору
постачання природного газу побутовим споживачам, яка не може бути раніше,
ніж дата включення такого побутового споживача в реєстр споживачів
постачальника «останньої надії».
У випадку не відповідності ЕІС-коду побутового споживача або ЕІС-код
точки комерційного обліку побутового споживача, по якому постачальник
включив побутового споживача до свого Реєстру споживачів постачальника, з
ЕІС-кодом наданого в інформації, яка скріплена електронним підписом
уповноваженої особи постачальника, а також не відповідності вимогам цього
пункту дати реєстрації постачальником заяви-приєднання до умов договору
постачання природного газу побутовим споживачам, реєстрація побутового
споживача в Реєстрі споживачів такого постачальника не здійснюється.
При цьому за умови виконанням таким постачальником інших вимог
цього Кодексу для початку постачання природного газу споживачу такий
споживач автоматично виключається з Реєстру постачальника «останньої
надії», про що інформаційна платформа автоматично повідомляє постачальника
«останньої надії». Якщо постачальник не виконує інші вимоги цього Кодексу
для початку постачання природного газу споживачу, такий споживач з Реєстру
постачальника «останньої надії» не виключається до досягнення граничного
строку постачання постачальником «останньої надії» або до початку
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постачання іншим постачальником, крім випадків виключення споживача
постачальником «останньої надії» із власного Реєстру споживачів
постачальника до закінчення граничного строку постачання на підставах,
визначених Правилами постачання природного газу. При зміні споживачем
постачальника «останньої надії» на іншого постачальника пункти 5 - 6 цієї
глави не застосовуються.».
2. Унести до пункту 3 розділу VІ Правил постачання природного газу,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015
року № 2496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада
2015 року за № 1382/27827, таку зміну:
в абзаці третьому після слів «підтвердженої номінації» доповнити
словами, цифрами та знаками «та реномінації для газової доби D до 2:00 UTC
(04:00 за київським часом) години для зимового періоду у газову добу (D-1) та
03:00 UTC (04:00 за київським часом) для літнього періоду у газову добу
(D-1)».
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

