
Звіт про результати публічного громадського 

обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до Порядку проведення 

розрахунків за послуги розподілу природного газу»  

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП). 

2. Назва проєкту акта, винесеного на обговорення 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 

проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу» (далі – Проєкт 

постанови).  

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні 

Заявки для участі у публічному громадському обговоренні Проєкту постанови 

упродовж вказаного строку до НКРЕКП не надходили. 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за 

результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції 

Зауваження та пропозиції до Проєкту постанови приймались до 17 жовтня 

2022 року (включно). До НКРЕКП у визначений термін зауваження та пропозиції 

до Проєкту постанови надійшли від АТ «Харківгаз» листом від 14.10.2022 року 

№ 610-Сл-11770-1022.  

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з 

обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин 

неврахування пропозицій та зауважень 

Зауваження АТ «Харківгаз»: відсутня методика розрахунку нормативу 

розподілу коштів. 

Позиція НКРЕКП: зауваження не враховано зважаючи на таке. Проєкт 

постанови розроблено на виконання вимог Закону України «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під 

час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (далі – 

Закон), зокрема пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» щодо 

приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у 

відповідність із цим Законом. Положеннями Закону не передбачено визначення 

методики (механізму) розрахунку нормативу розподілу коштів. 

Прийняте рішення: Проєкт постанови залишити без змін.  



Пропозиція АТ «Харківгаз»: у п. 6 Проєкту постанови виключити слова 

«періодів постачання з листопада 2021 року по лютий 2022 року», оскільки 

вищезазначений період підпадає під дію Закону України «Про заходи, 

спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності 

на ринку природного газу». 

Позиція НКРЕКП: пропозиція не врахована як така, що суперечить нормам 

Закону. Законом внесено зміни до частини третьої статті 40 Закону України «Про 

ринок природного газу» (далі – Закон України), якими суб’єкти ринку 

природного газу, на поточні рахунки яких перераховуються кошти з поточних 

рахунків із спеціальним режимом використання операторів газорозподільних 

систем (далі – Оператор ГРМ), що надходять як плата за послуги розподілу 

природного газу, згідно з нормативами розподілу коштів, затвердженими 

НКРЕКП, доповнено, зокрема постачальником «останньої надії» (щодо періодів 

постачання з листопада 2021 року по лютий 2022 року).  

Прийняте рішення: редакцію абзацу першого пункту 6 Проєкту постанови 

«НКРЕКП на підставі наданих матеріалів розраховує нормативи розподілу 

коштів, що надійшли від споживачів на поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання операторів газорозподільних систем як плата за послуги розподілу 

природного газу, для перерахування коштів на поточний рахунок суб’єкта ринку 

природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки з реалізації 

природного газу операторам газорозподільних систем, та/або постачальника 

«останньої надії» (щодо періодів постачання з листопада 2021 року по лютий 

2022 року), та/або оператора газотранспортної системи та оператора 

газорозподільної системи. НКРЕКП на засіданні, яке проходить у формі 

відкритого слухання, приймає рішення про затвердження нормативів розподілу 

коштів.» залишити без змін. 

Пропозиція АТ «Харківгаз»: розрахунок нормативу розподілу коштів 

здійснювати з урахуванням відсотку фактично отриманої тарифної виручки за 

попередній місяць (або квартал). Норматив розподілу коштів (відсоток) = «%» 

збору коштів за попередній квартал (розрахований як співвідношення фактично 

отриманої тарифної виручки з розподілу природного газу на поточний рахунок 

(без ПДВ) до 1/12 планової тарифної виручки, що передбачено структурою 

тарифу) – (мінус) тарифні  складові (% ВМ + % ФОП + % АМ +% ІВ - розраховані 

до планової тарифної виручки), якщо коефіцієнт нормативу із знаком «–», тоді 

норматив дорівнює 0. (ВМ - вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 

на ремонт, інші матеріальні витрати); ФОП - витрати на оплату праці; АМ - 

амортизаційні відрахування; IB - інші витрати). 

Позиція НКРЕКП: пропозиція не врахована зважаючи на таке. Статтею 40 

Закону України визначена максимальна і мінімальна сума витрат для розрахунку 

нормативів розподілу коштів, що надійшли на поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання Операторів ГРМ як плата за послуги розподілу 

природного газу, для перерахування коштів на поточний рахунок суб’єкта ринку 

природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки з реалізації 

природного газу Операторам ГРМ, та/або постачальника «останньої надії» (щодо 



періодів постачання з листопада 2021 року по лютий 2022 року), та/або оператора 

газотранспортної системи та Оператора ГРМ. 

Прийняте рішення: Проєкт постанови залишити без змін.  

 


