Обґрунтування
Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання щодо питання внесення 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 січень 2018 року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 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" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2015 № 1086)
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 28 грудня 2018 року № 1514 затверджено реєстр нормативів перерахування
коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних
і теплогенеруючих організацій як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з
централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води від усіх категорій
споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими
організаціями теплову енергію (далі – Реєстр нормативів) на січень 2018 року.
Після чого до НКРЕКП звернулось ТОВ «Краматорськтеплоенерго» з інформацією про зміну
договірних відносин з оператором газотранспортної системи, у зв’язку з чим виникла необхідність
внесення змін до Реєстру нормативів в частині зміни отримувача коштів за послуги з
транспортування природного газу.
Крім того, до НКРЕКП звернулись ТОВ «Сумитеплоенерго» та ПАТ «Криворізька
теплоцентраль» з підтвердженням відсутності заборгованості наростаючим підсумком за період з 01
вересня 2015 року по 30 листопада 2017 року перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий
природний газ за окремими категоріями споживачів, що у свою чергу було підтверджено довідкою
НАК «Нафтогаз України».
Також до НКРЕКП звернулось ТОВ «Сумитеплоенерго» з підтвердженням відсутності
заборгованості наростаючим підсумком за період з 01 вересня 2015 року по 30 листопада 2017 року
перед оператором газотранспортної системи за послуги з транспортування природного газу та перед
оператором газорозподільної системи за послуги з розподілу природного газу, що у свою чергу було
підтверджено відповідними актами звіряння розрахунків.
Ураховуючи викладене пропонується внести відповідні зміни до реєстру нормативів на
січень 2018 року, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 1514 та:
1. У пункті 119.1 Реєстру нормативів назву оператора газотранспортної системи змінити на
«ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія "Оператор газотранспортної системи України"».
2. Керуючись пунктом 26 Порядку встановити:
нормативи перерахування коштів на рахунок НАК «Нафтогаз України» на рівні 0% за
відповідними категоріями споживачів для ТОВ «Сумитеплоенерго» та ПАТ «Криворізька
теплоцентраль»;
для ТОВ «Сумитеплоенерго»:
нормативи перерахування коштів на рахунок оператора газотранспортної системи на рівні
0%;
нормативи перерахування коштів на рахунок оператора газорозподільної системи на рівні
0%.

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 січень
2018 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 січень 2018 року,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне

2

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня
2017 року № 1514, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 12 січня 2018 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 січень 2018 року
Пункти 3, 112, 112.1, 112.2 та 119.1 реєстру викласти у такій редакції:
«

№
з/п

1

3

112

МФО
банківських
рахунків

Повна назва теплопостачальних і
теплогенеруючих організацій (за
пунктами графи 1) та їх контрагентів теплогенеруючих організацій (за
підпунктами графи 1)

Найменування показників

2

3

4

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

00130850

Нормативи перерахування коштів за категоріями
споживачів

Населення

Бюджетні
установи

Релігійні
організації

Інші
споживачі

5

6

7

8

9

305482

8,89

89,39

6,41

80,49

0,00

85,46

47,87

28,61

38,41

100,00

52,13

71,39

61,59

0,00

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Нормативи перерахування коштів на рахунок оператора
газотранспортної системи, %
Сумське ЛВУМГ філії УМГ "Київтрансгаз"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДП "Криворізька теплоцентраль"

ТОВ "Сумитеплоенерго"

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

112.1

Код ЄДРПОУ
теплопостачальних і
теплогенеруючих організацій
(за пунктами
графи 1) та їх
контрагентів теплогенеруючих організацій (за підпунктами
графи 1)

33698892

337568

112.2

ПАТ "Сумигаз"

Нормативи перерахування коштів на рахунок оператора
газорозподільної системи, %

0,00

119.1

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Філія "Оператор
газотранспортної системи України"

Нормативи перерахування коштів на рахунок оператора
газотранспортної системи, %

0,50

».

Директор Департаменту із регулювання відносин

