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Обґрунтування 

до питання про прийняття постанови НКРЕКП 

«Про застосування коефіцієнтів за перевищення річної замовленої потужності 
об’єкта (об’єктів) споживача природного газу в період дії воєнного стану у 2022 

році» 

 

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 річна 
замовлена потужність (за замовчуванням) об’єкта (об’єктів) споживача на 
розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з 
фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за  газовий рік, що 
передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до 
вимог цього Кодексу.Споживач, що не є побутовим, має право не пізніше ніж до 20 
жовтня календарного року, що передує розрахунковому, 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, у випадку якщо річна замовлена потужність (за замовчуванням) 
об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається 
Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим 
об’єктом за  газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, 
нарахування Оператором ГРМ вартості перевищення замовленої потужності не 
здійснюється. 

Разом з тим, згідно з положеннями пункту 5 глави 6 розділу VI Кодексу,  річна 
замовлена потужність нового споживача, що не є побутовим, та/або його об'єкта 
визначається за його заявою, яка визначає річну замовлену потужність окремо на 
перший (поточний) та другий (наступний) календарні роки. При цьому такий 
споживач має право одноразово подати Оператору ГРМ заяву на зміну величини 
річної замовленої потужності на другий (наступний) календарний рік з 01 жовтня по 
20 жовтня року, що передує наступному календарному року. 
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Для нового споживача, що не є побутовим, та/або його об'єкта, у випадку 
якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде 
перевищувати замовлену споживачем річну потужність (у тому числі змінену 
відповідно до абзацу другого цього пункту), до завершення повного календарного 
року величина перевищення має бути сплачена споживачем з коефіцієнтом 1,1 до 
тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора ГРМ відповідно до 
договору розподілу природного газу. 

Таким чином, у разі якщо фактичний обсяг використання потужності 
споживачем, що не є побутовим, буде перевищувати замовлену (уточнену) ним 
річну потужність, то величина перевищення має бути сплачена таким споживачем із 
застосування коефіцієнту 1,5 на користь Оператора ГРМ, а новим споживачем – із 
коефіцієнтом 1,1. 

Разом з тим у зв’язку із наслідками військової агресії проти України, 
нестабільною роботою підприємств в умовах дії воєнного стану, ускладненням 
визначення планових обсягів споживання енергетичних ресурсів, що як наслідок 
призводить до неможливості дотримання споживачами природного газу величини 
річної замовленої потужності на 2022 рік, а також у зв’язку із деокупацією частини 
території України, що призвело до відновлення роботи підприємств, виникає 
необхідність у прийнятті рішення, направленого на зменшення фінансового 
навантаження на споживачів, що не є побутовими, та надання можливості таким 
споживачам відновити роботу в умовах дії воєнного стану. 

Враховуючи вищевикладене, Департамент із регулювання відносин у 
нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про застосування 
коефіцієнтів за перевищення річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) 
споживача природного газу в період дії воєнного стану у 2022 році», якою 
передбачено застосування коефіцієнту за перевищення замовленої річної 
потужності на рівні 1, здійснення коригування вартості перевищення замовленої 
річної потужності за період лютий-жовтень 2022 року. 

 

 

 

Директор Департаменту              Т. Рябуха 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА  

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                          Київ                             № _______________ 

 

Про застосування коефіцієнтів за 
перевищення річної замовленої 
потужності об’єкта (об’єктів) 
споживача природного газу в період 
дії воєнного стану у 2022 році 
 

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 воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин  
24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України  
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента 
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року 
№ 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року 
№ 573/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг,  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 

1. Операторам газорозподільних систем: 
застосовувати коефіцієнт за перевищення у лютому – грудні 2022 року 

річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача, що не є 
побутовими, на рівні 1, якщо фактичний обсяг використання потужності 
перевищує замовлену споживачем річну потужність сумарно по всіх його 
об'єктах; 

здійснити коригування вартості перевищення річної замовленої 
потужності споживачем, що не є побутовим, за період лютий – жовтень 

2022 року з урахуванням положень абзацу другого цього пункту; 
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переплату, яка утворилася внаслідок коригування вартості перевищення 
річної замовленої потужності відповідно до абзацу третього цього пункту, 
зарахувати у рахунок майбутніх платежів споживача, що не є побутовим. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 


