
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО  

 

 

Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП 

«Про уточнення річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача, що не 

є побутовим, в умовах воєнного стану» 

 

Взаємовідносини оператора газорозподільних систем із суб'єктами ринку 

природного газу, а також правові, технічні, організаційні та економічні засади 

функціонування газорозподільних систем визначає Кодекс газорозподільних систем, 

затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс). 

Згідно з положеннями пункту 1 глави 6 розділу VI Кодексу, 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. 

Положеннями пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу визначено, що споживач, що 

не є побутовим, має право не пізніше ніж до 20 жовтня календарного року, що передує 

розрахунковому (крім замовлення потужності на 2020 рік, яке здійснюється до 01 

листопада), подати Оператору ГРМ уточнену заявку на величину річної замовленої 

потужності сумарно по всіх його об'єктах з розбивкою по кожному об'єкту в 

газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на розрахунковий календарний рік. 

У такому разі, якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом 

календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність 

сумарно по всіх його об'єктах, величина перевищення має бути сплачена споживачем за 

півторакратною вартістю тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора 

ГРМ відповідно до договору розподілу природного газу. 

При цьому, положеннями пункту 3 глави 6 розділу VI Кодексу визначено, що у 

разі здійснення споживачем, що не є побутовим, замовлення річної потужності 

відповідно до абзацу десятого пункту 2 або абзацу другого пункту 5 цієї глави 

споживач, що не є побутовим, має право одноразово з 10 липня по 15 вересня 

розрахункового календарного року подати Оператору ГРМ заявку на уточнення 

(збільшення/зменшення) величини замовленої річної потужності сумарно по всіх його 

об'єктах у газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на поточний календарний 

рік. 

Разом з тим, у зв’язку із наслідками військової агресії проти України, а також  не 

стабільною роботою підприємств в умовах воєнного стану, на адресу НКРЕКП 

надходять численні звернення від споживачів природного газу, що не є побутовими, 

стосовно неможливості дотримання ними величини замовленої річної потужності на 

2022 рік, що як наслідок матиме негативний вплив на фінансовий стан таких 

споживачів.  

Враховуючи вищевикладене з метою зменшення фінансового навантаження на 

споживачів, що не є побутовими, в умовах воєнного стану Департамент із регулювання 

відносин у нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про уточнення 

річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача, що не є побутовим, в 

умовах воєнного стану», якою передбачити розширення періоду, протягом якого 

непобутовий споживач, який замовив річну потужність на 2022 рік, має право 
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одноразово подати Оператору ГРМ заявку на уточнення (збільшення/зменшення) 

такої потужності, а саме з дня набуття чинності цього рішення, а не з 10 липня як 

передбачено положеннями Кодексу. 

 

 

Директор Департаменту              Т. Рябуха 

 



 

  

 

МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО               МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНОП 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА  

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                          Київ                             № _______________ 

 

Про уточнення річної замовленої 

потужності об’єкта (об’єктів) 

споживача, що не є побутовим, в 

умовах воєнного стану 

 

Відповідно до статей 4 та 17 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 

хвилин 24 лютого 2022 року, введеного відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 

року № 259/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Операторам газорозподільних систем з дня набрання чинності цією 

постановою: 

розглянути заявки на уточнення (збільшення/зменшення) величини 

замовленої річної потужності об'єктів споживачів, що не є побутовими, які 

замовили річну потужність на 2022 календарний рік відповідно до абзацу 

десятого пункту 2 або абзацу другого пункту 5 глави 6 розділу VI Кодексу 

газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 

2015 року № 2494; 

на підставі заявок, визначених цим пунктом, здійснити перерахунок 

місячної вартості послуги розподілу природного газу за весь 2022 календарний 

рік відповідно до пункту 3 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494. 

 

2. У тижневий строк з дня набрання чинності цією постановою 

операторам газорозподільних систем повідомити споживачів, що не є 

побутовими, які замовили річну потужність на 2022 календарний рік відповідно 



 

  

 

до абзацу десятого пункту 2 або абзацу другого пункту 5 глави 6 розділу VI 

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 

вересня 2015 року № 2494, про право таких споживачів одноразово подати 

заявку на уточнення (збільшення/зменшення) величини замовленої річної 

потужності сумарно по всіх об'єктах на 2022 календарний рік з дня набрання 

чинності цією постановою до 15 вересня 2022 року (включно). 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до 15 вересня 

2022 року (включно). 
 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський   

 


