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У статті висвітлено діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері енергетики, (далі — НКРЕ, Комісія) як державного регулятора в нафтогазовому комплексі

України.

З метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів НКРЕ здійснює постійний моні'

торинг стану виконання суб'єктами природних монополій вимог законодавства.

На сьогодні, існує проблема щодо здійснення роботи з удосконалення регуляторної бази в

частині моніторингу якості послуг на ринку природного газу.

Як результат, з метою вдосконалення системи моніторингу показників якості послуг, запро'

поновано НКРЕ визначити основні показники надійності газопостачання, зокрема, цільові по'

казники надійності газопостачання та комерційної якості послуг для ліцензіатів з розподілу

природного газу.

Також запропоновано НКРЕ посилити захист прав та інтересів споживачів на ринку природ'

ного газу, що може бути забезпечено, зокрема, встановленням додаткових вимог щодо моні'

торингу та регулювання якості послуг.

Також, з метою забезпечення ефективного регулювання ринку природного газу, запропоно'

вано НКРЕ внести зміни до діючих нормативно'правових документів.

The article highlights the activities of the National Commission for State Regulation of Energy

(hereinafter — NERC Commission) as a state regulator in the oil and gas industry in Ukraine.

 In order to protect economic competition and consumer rights NERC continuously monitors the

status of the natural monopolies of the law.

 Today, there is a problem regarding the implementation work to improve the regulatory framework

of monitoring the quality of services in the natural gas market.

 As a result, in order to improve system performance monitoring quality of services offered to

identify the main NERC reliability of gas supply, in particular, targets gas supply and quality of services

for commercial licensees distribution of natural gas.

 NERC also proposed to enhance the protection of consumer rights and interests in the natural

gas, which can be achieved, in particular, the establishment of additional requirements for monitoring

and regulating the quality of services.

 Also, in order to ensure effective regulation of the natural gas market, NERC proposed to amend

the existing legal documents.
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України про надра, Закони України "Про трубопровід)

ний транспорт", "Про природні монополії", "Про нафту і

газ", "Про енергозбереження", "Про угоди про розподіл

продукції", "Про захист економічної конкуренції", "Про
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газ (метан) вугільних родовищ", "Про охорону навколиш)

нього природного середовища", міжнародні договори

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною

Радою України, та інші акти законодавства [21].

Ринок природного газу України будується, зокре)

ма, на засадах вільного вибору споживачами постачаль)

ників природного газу; забезпечення рівних можливос)

тей замовників для доступу до Єдиної газотранспорт)

ної системи України; вільної торгівлі природним газом;

недопущення дій, спрямованих на спричинення збитків

суб'єктам ринку; забезпечення захисту прав та інтересів

споживачів природного газу; відповідальності суб'єктів

ринку за порушення правил діяльності на ринку природ)

ного газу та умов договорів.

Учасниками ринку природного газу є власники при)

родного газу, газодобувні підприємства, газотранспортні

підприємства, газорозподільні підприємства, постачаль)

ники природного газу та споживачі.

До основних газодобувних підприємств належать

ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "ДАТ "Чорномо)

нафтогаз", ПАТ "Укрнафта", які загалом видобувають

близько 90 % газу власного видобутку.

Підприємствами, які здійснюють транспортування

природного газу магістральними трубопроводами, є ПАТ

"Укртрансгаз" та ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз".

За підсумками 2013 року в Україні налічується:

— 50 підприємств, що здійснюють розподіл природ)

ного газу;

— 49 підприємств, що здійснюють постачання при)

родного газу за регульованим тарифом;

— 294 підприємства, що здійснюють постачання при)

родного газу за нерегульованим тарифом.

Найбільшим власником газу є НАК "Нафтогаз Украї)

ни", який є також основним імпортером (близько 50%)

природного газу.

Система розрахунків газопостачальних підприємств

з власниками природного газу, газотранспортними і га)

зорозподільними підприємствами регулюється постано)

вами Кабінету Міністрів України "Про забезпечення спо)

живачів природним газом" від 27.12.2001 № 1729, "Про

вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природ)

ний газ" від 26.03.2008 № 247 та постановою НКРЕ від

02.08.2012 № 1000 "Про затвердження Алгоритму роз)

поділу коштів, що надходять на поточні рахунки із спец)

іальним режимом використання гарантованих постачаль)

ників природного газу" відповідно до яких встановлені

Порядок забезпечення споживачів природним газом;

Порядок відкриття (закриття) поточних рахунків із спец)

іальним режимом використання для зарахування коштів,

що надходять за спожитий природний газ; Порядок про)

ведення розрахунків за природний газ; порядок розпод)

ілу та перерахування коштів, що надійшли на поточний

рахунок із спеціальним режимом використання гаранто)

ваного постачальника та його структурних підрозділів,

та механізм розрахунку гарантованим постачальником

нормативу перерахування коштів [11; 16].

Національна комісія, що здійснює державне регулю)

вання у сфері енергетики, (далі — НКРЕ, Комісія), зок)

рема, здійснює:

— державне регулювання діяльності суб'єктів при)

родних монополій та суб'єктів господарювання, що про)

вадять діяльність на ринках природного газу, нафтового

(попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу

сланцевих товщ (далі — природний газ), нафти та на)

фтопродуктів;

— забезпечення контролю здійснення ліцензійної

діяльності;

— забезпечення проведення цінової і тарифної по)

літики;

— сприяння розвитку конкуренції на ринку природ)

ного газу;

— сприяння ефективному функціонуванню товарних

ринків на основі збалансування інтересів держави,

суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (по)

слуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природ)

них монополій;

— захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку,

що перебуває у стані природної монополії, та на суміж)

них ринках у нафтогазовому комплексі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними цілями і завданнями діяльності Націо)

нальної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері енергетики в нафтогазовому комплексі є:

— державне регулювання відносин суб'єктів ринку

природного газу;

— участь у формуванні і забезпеченні реалізації

єдиної державної політики у сфері функціонування ринків

газу, нафти і нафтопродуктів;

— забезпечення проведення цінової і тарифної полі)

тики у нафтогазовому комплексі;

— забезпечення ефективності функціонування то)

варних ринків на основі збалансування інтересів держа)

ви, суб'єктів природних монополій та споживачів їх то)

варів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами

природних монополій;

— участь у регулюванні платіжно)розрахункових

відносин на ринку природного газу;

— захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку

природного газу.

Державне регулювання ринку природного газу

здійснюється відповідно до положень Законів України

"Про засади функціонування ринку природного газу"

"Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про за)

хист економічної конкуренції", "Про трубопровідний

транспорт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про

ліцензування певних видів господарської діяльності",

"Про газ (метан) вугільних родовищ" [23].

Правові, економічні та організаційні засади функ)

ціонування ринку природного газу визначаються Зако)

ном України "Про засади функціонування ринку природ)

ного газу" (далі — Закон України) [3].

Відповідно до частини першої статті 9 Закону Ук)

раїни ринок природного газу функціонує на конкурент)

них засадах, за винятком діяльності суб'єктів природних

монополій.

За даними постачальників природного газу за регу)

льованим тарифом (гарантованих постачальників) та НАК

"Нафтогаз України", за 12 місяців 2013 року загальні фак)

тичні обсяги постачання природного газу різним катего)

ріям споживачів склали 32 792,8 млн м3, зокрема для по)

треб:

— населення — 16 968,8 млн м3;

— установ і організацій, які фінансуються з держав)

ного і місцевих бюджетів, — 843,9 млн м3;

— ТКЕ — 9 998,0 млн м3;

— промислових підприємств та інших категорій спо)

живачів — 4 982,1 млн м3.

Рівень розрахунків споживачів з постачальниками

природного газу за регульованим тарифом (з урахуван)

ням оплати за спожитий природний газ у минулі періоди)

та НАК "Нафтогаз України" становить:

— населення — 98,69 %;
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— установ і організацій, які фінансуються з держав)

ного і місцевих бюджетів, — 102,94 %;

— ТКЕ — 29,86 %;

— промислових підприємств та інших категорій спо)

живачів — 93,98 %.

На виконання вимог частини п'ятої статті 16 Закону

України у 2013 році Комісією було здійснено моніторинг

звітів щодо результатів проведених заходів по відокрем)

ленню функцій з розподілу і постачання природного газу

у 2012 році та планів заходів по відокремленню функцій

з розподілу і постачання природного газу на 2013 рік,

наданих газорозподільними підприємствами (45 газороз)

подільних підприємств).

Дія статті 16 Закону України в частині обов'язкового

відокремлення функцій з розподілу та постачання при)

родного газу не поширюється на газорозподільні підприє)

мства, які згідно з вимогами статті 55 Господарського ко)

дексу України є малими (п'ять підприємств).

 За результатами моніторингу було встановлено, що

газорозподільними підприємствами у 2012 році були про)

ведені підготовчі та організаційні заходи стосовно відок)

ремлення функцій з розподілу та постачання природно)

го газу.

При цьому, остаточне відокремлення функцій з роз)

поділу та постачання природного газу газорозподільни)

ми підприємствами відповідно до прикінцевих та пере)

хідних положень Закону має відбутися до 1 січня 2015

року.

Результати проведеного моніторингу оприлюднені на

сайті Комісії у березні 2013 року.

Частиною третьою статті 9 Закону України встанов)

лено, що суб'єкти ринку природного газу провадять свою

діяльність на підставі договорів, що укладаються відпов)

ідно до законодавства.

Транспортування природного газу здійснюється

відповідно до договору, укладеного на підставі Типово)

го договору на транспортування природного газу магіст)

ральними трубопроводами, затвердженого постановою

НКРЕ від 22.09.2011 № 1579.

Відносини на ринку природного газу у частині роз)

поділу природного газу та постачання природного газу

за регульованим тарифом регулюються Типовим догово)

ром на розподіл природного газу, затвердженим поста)

новою НКРЕ від 06.09.2012 № 1164 та Типовим догово)

ром на постачання природного газу за регульованим та)

рифом, затвердженим постановою НКРЕ від 22.09.2011

№ 1580.

Врегулювання договірних відносин у сфері купівлі)

продажу природного газу здійснюється на підставі Ти)

пового договору на купівлю)продаж природного газу

(між власниками та постачальниками природного газу),

затвердженого постановою НКРЕ від 05.07.2012 № 849.

Зберігання (закачування, відбір) природного газу

здійснюється відповідно до договору, укладеного відпо)

відно до типового договору на зберігання (закачування,

зберігання, відбір) природного газу, затвердженого по)

становою НКРЕ від 01.11.2012 № 1398.

Відносини, які виникають між газопостачальними, га)

зорозподільними, газотранспортними підприємствами та

споживачами природного газу (крім населення) регулю)

ються Правилами користування природним газом для

юридичних осіб, затвердженими постановою НКРЕ від

13.09.2012 № 1181 (далі — Правила).

Правила визначають права та обов'язки суб'єктів рин)

ку природного газу та встановлюють вимоги до здійснен)

ня комерційного обліку газу, визначення межі балансо)

вої належності та експлуатаційної відповідальності

сторін, визначають умови припинення (обмеження) та

відновлення постачання/розподілу/транспортування

природного газу, встановлюють порядок укладення до)

говорів на транспортування природного газу магістраль)

ними трубопроводами, розподіл та постачання природ)

ного газу.

Правовідносини, що виникають під час надання дос)

тупу до магістрального газопроводу, мереж газодобув)

них підприємств, розподільних трубопроводів та підзем)

них сховищ газу регулюються Порядком доступу та при)

єднання до Єдиної газотранспортної системи України,

затвердженим постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420

[23].

Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотран)

спортної системи України

Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотран)

спортної системи України забезпечує рівні права доступу

всіх суб'єктів ринку природного газу до Єдиної газотран)

спортної системи України, що сприяє захисту прав та інте)

ресів кожного учасника газового ринку, встановленню

послідовних та прозорих процедур надання замовникам

послуг з транспортування природного газу магістраль)

ними та розподільними газопроводами, зберігання газу,

приєднання об'єктів систем газопостачання замовників

до магістральних та розподільних газопроводів, підви)

щенню взаємної відповідальності газодобувних, газо)

транспортних, газорозподільних, газопостачальних

підприємств та споживачів природного газу.

З 01.01.2013 року набув чинності Закон України "Про

внесення змін до деяких Законів України щодо плати за

приєднання до мереж суб'єктів природних монополій",

яким внесено зміни до Закону України.

Так, згідно зі статтею 71 Закону України, власники

складових Єдиної газотранспортної системи України зо)

бов'язані передати належні їм складові Єдиної газотран)

спортної системи України у власність, господарське

відання чи користування газотранспортному або газороз)

подільному підприємству чи укласти з газотранспортним

або газорозподільним підприємством договір про експ)

луатацію таких складових [3].

Експлуатація Єдиної газотранспортної системи Ук)

раїни здійснюється виключно газотранспортними або га)

зорозподільними підприємствами.

Передача складових Єдиної газотранспортної систе)

ми України здійснюється на підставі договорів, укладе)

них відповідно до типових договорів, затверджених

НКРЕ.

При цьому укладені договори між власниками газо)

вих мереж та газорозподільним (газотранспортним)

підприємством повинні відповідати Типовим договорам,

затвердженим наступними постановами НКРЕ:

— від 07.03.2013 № 226 "Про затвердження Типово)

го договору на господарське відання складовими Єдиної

газотранспортної системи України (між власниками та га)

зотранспортними або газорозподільними підприємства)

ми)";

— від 07.03.2013 № 227 "Про затвердження Типово)

го договору на користування складовими Єдиної газо)

транспортної системи України (між власниками та газо)

транспортними або газорозподільними підприємства)

ми)";

— від 07.03.2013 № 228 "Про затвердження Типово)

го договору на експлуатацію складових Єдиної газотран)

спортної системи України (між власниками та газотранс)

портними або газорозподільними підприємствами)" [23].
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Основним принципом, покладеним в основу вище)

вказаних нормативно)правових актів, є врегулювання пи)

тань, пов'язаних із передачею газових мереж (складо)

вих Єдиної газотранспортної системи України) у корис)

тування, господарське відання та експлуатацію тим суб)

'єктам природних монополій, які безпосередньо здійсню)

ють транспортування або розподіл природного газу цими

мережами та мають забезпечити надійність доставки при)

родного газу споживачам, ефективне використання скла)

дових Єдиної газотранспортної системи України, їх збе)

реження та відновлення.

Підвищення якості обслуговування споживачів при)

родного газу

З метою забезпечення захисту прав споживачів на ви)

конання підпункту 153.1 пункту 153 на 2013 рік щодо

впровадження Програми економічних реформ на 2010)

2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспромож)

на економіка, ефективна держава", затвердженого Ука)

зом Президента України від 12.03.2013 №128/2013 НКРЕ

було прийнято постанову від 20.06.2013 № 709 "Про

підвищення якості обслуговування споживачів природ)

ного газу" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України

27.06.2013 за № 1088/23620), головною метою якої є

забезпечення захисту прав споживачів газу та підвищен)

ня якості надання послуг з газопостачання, зокрема, рівня

поінформованості споживачів природного газу щодо їх

прав, цін на природний газ тощо [20].

Зазначеною постановою встановлено, що для забез)

печення інформування споживачів природного газу, зок)

рема, щодо їх прав та установлених цін відповідним ка)

тегоріям споживачів, гарантовані постачальники природ)

ного газу щорічно розміщують відповідну інформацію че)

рез їх офіційні веб)сайти та платіжні документи, відпові)

дно до затверджених цією постановою форм.

Реалізація зазначеної постанови забезпечить дотри)

мання прозорості у відносинах між гарантованими поста)

чальники природного газу та споживачами природного

газу, а також сприятиме підвищенню ефективності ро)

боти газопостачальних підприємств.

Відповідно до положень статті 18 Закону України га)

рантовані постачальники природного газу відкривають в

установах уповноважених банків поточні рахунки із спец)

іальним режимом використання для зарахування коштів,

що надходять як плата за спожитий природний газ від

усіх категорій споживачів.

Згідно з Законом України гарантований постачаль)

ник — визначене у порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України, газопостачальне підприємство, яке не

має права відмовити споживачу в укладенні договору на

постачання природного газу.

 Згідно з положеннями пункту 1 постанови Кабінету

Міністрів України від 25.07.2012 №705 "Про визначення

гарантованих постачальників природного газу" гаранто)

ваним постачальником природного газу для промисло)

вих споживачів, річний обсяг споживання природного

газу яких перевищує 3 млн куб. метрів, та підприємств,

що здійснюють виробництво теплової енергії, є Націо)

нальна акціонерна компанія "Нафтогаз України" [22].

НАК "Нафтогаз України", як гарантований постачаль)

ник, відкрив в кінці 2013 року окремі поточні рахунки із

спеціальним режимом використання для зарахування

коштів, що надходять як плата за спожитий природний

газ від:

— суб'єктів господарювання, які виробляють тепло)

ву енергію, зокрема із застосуванням блочних (модуль)

них) котелень, установлених на даху та прибудованих (у

разі використання природного газу для виробництва і

надання населенню та релігійним організаціям послуг з

опалення та гарячого водопостачання і за умови ведення

такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерсь)

кого обліку тепла і гарячої води);

— суб'єктів господарювання, які виробляють тепло)

ву енергію, зокрема із застосуванням блочних (модуль)

них) котелень, установлених на даху та прибудованих (в

обсягах природного газу, що використовується для ви)

робництва теплової енергії, яка споживається бюджет)

ними установами та організаціями та іншими споживача)

ми, крім населення та релігійних організацій);

— промислових споживачів та інших суб'єктів госпо)

дарювання (річний обсяг споживання природного газу

яких перевищує 3 млн куб. метрів).

Наступним кроком для виконання вищезазначених

норм законодавства є укладення НАК "Нафтогаз Украї)

ни" окремих договорів на транспортування/розподіл

природного газу з газотранспортними та газорозпо)

дільними підприємствами.

Тарифна політика в нафтогазовому комплексі

Регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги)

суб'єктів природних монополій в паливно)енергетично)

му комплексі України, НКРЕ здійснює керуючись прин)

ципами регулювання, визначеними чинним законодав)

ством, основним з яких є принцип збалансованості еко)

номічних інтересів суспільства, виробників і споживачів

їх продукції та послуг.

Він передбачає, з однієї сторони, встановлення еко)

номічно обгрунтованих цін (тарифів), тобто компенсую)

чих поточні витрати природних монополій і капіталовк)

ладення в розвиток та модернізацію газотранспортної

системи України, а з іншої сторони, врахування економ)

ічних можливостей споживачів — рівня платоспромож)

ного попиту.

Постановою НКРЕ від 28.07.2011 № 1384 затверд)

жено Порядок формування тарифів на послуги з транс)

портування, розподілу, постачання, закачування, збері)

гання та відбору природного газу, який забезпечує єди)

ний підхід до формування тарифів на послуги з транс)

портування, розподілу, постачання, закачування, збері)

гання та відбору природного газу для газотранспортних,

газорозподільних, газопостачальних та газозберігаючих

підприємств.

Діючий механізм встановлення тарифів на послуги з

транспортування природного газу передбачає встанов)

лення єдиного загального тарифу на транспортування

природного газу для всіх споживачів України за виклю)

ченням споживачів, які отримують природний газ безпо)

середньо з магістральних газопроводів. Загальний тариф

на послуги з транспортування природного газу терито)

рією України встановлюється за принципом "поштової

марки", тобто всі споживачі сплачують за транспортні

послуги однакову вартість незалежно від відстані транс)

портування.

Тарифи на транспортування природного газу розпо)

дільними трубо)проводами для газорозподільних підпри)

ємств встановлюються виходячи з рівня їх експлуатацій)

них витрат та обсягів протранспортованого газу.

Тарифи на транспортування природного газу магіст)

ральними трубопроводами в межах території ліцензова)

ної діяльності газорозподільного підприємства визнача)

ються, як різниця між розміром загального тарифу та та)

рифом, встановленим газорозподільному підприємству.

Процедура встановлення та перегляду тарифів на по)

слуги з транспортування, розподілу, постачання природ)
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ного газу, закачування, зберігання та відбору природно)

го газу, затверджена постановою НКРЕ від 03.04.2013 №

369.

На виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо

впровадження Програми економічних реформ на 2010—

2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна

економіка, ефективна держава", затвердженого Указом

Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 та з метою

удосконалення тарифоутворення в нафтогазовому комп)

лексі, впровадження методології стимулюючого тарифоут)

ворення для газорозподільних підприємств, НКРЕ протя)

гом 2013 року розроблено та затверджено:

Порядок формування тарифів на транспортування

природного газу розподільними трубопроводами на ос)

нові багаторічного стимулюючого регулювання, за)

тверджений постановою НКРЕ від 28.11.2013 № 1499.

Порядок визначення регуляторної бази активів

суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу, зат)

верджений постановою НКРЕ від 28.11.2013 № 1500.

Розрахунок тарифів на транспортування природно)

го газу магістральними трубопроводами для газотранс)

портних підприємств здійснюється у відповідності до Ме)

тодики розрахунку тарифів на послуги з транспортуван)

ня природного газу магістральними трубопроводами, зат)

вердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 984.

Розрахунок тарифів на транспортування природно)

го газу розподільними трубопроводами та постачання

природного газу за регульованим тарифом для газороз)

подільних та газопостачальних підприємств здійснюєть)

ся у відповідності до Методики розрахунку тарифів на

транспортування та постачання природного газу для

підприємств з газопостачання та газифікації, затвердже)

ної постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 983 [23].

Протягом січня — червня 2013 року діяли такі рівні

тарифів, без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від

28.12.2011 № 131 (із змінами):

— загальний тариф на транспортування природного

газу в розмірі

— 305,60 грн. за 1000 м3;

— тариф на транспортування природного газу ма)

гістральними трубопроводами для споживачів, власні га)

зопроводи яких безпосередньо підключені до магістраль)

них газопроводів — 265,10 грн. за 1000 м3;

— розрахунковий середній тариф на транспортуван)

ня природного газу магістральними трубопроводами для

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" — 106,90 грн.

за 1000 м3;

— розрахунковий середній тариф на транспортуван)

ня природного газу магістральними трубопроводами для

ДАТ "Чорноморнафтогаз" — 83,20 грн. за 1000 м3;

— середньозважений тариф на транспортування при)

родного газу розподільними трубопроводами — 198,70

грн. за 1000 м3;

— середньозважений тариф на постачання природ)

ного газу — 43,70 грн. за 1000 м3.

З 01 липня 2013 року, у зв'язку із зміною ціни при)

родного газу на виробничо)технологічні витрати та нор)

мовані втрати природного газу в трубопроводах, поста)

новою НКРЕ від 27.06.2013 № 807 встановлені такі рівні

тарифів (без урахування ПДВ):

— загальний тариф на транспортування природного

газу в розмірі 295,60 грн. за 1000 м3;

— розрахунковий середній тариф на транспортуван)

ня природного газу магістральними трубопроводами для

Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" в

розмірі 93,90 грн. за 1000 м3;

— розрахунковий середній тариф на транспортуван)

ня природного газу магістральними трубопроводами для

Публічного акціонерного товариства "Державне акціо)

нерне товариство "Чорноморнафтогаз" у розмірі 69,90

грн. за 1000 м3;

— середньозважений тариф на транспортування при)

родного газу розподільними трубопроводами — 201,70

грн. за 1000 м3.

Постановами НКРЕ від 28.12.2011 №№ 132 — 183

(із змінами) встановлені тарифи на транспортування при)

родного газу розподільними трубопроводами та поста)

чання природного газу за регульованим тарифом для га)

зорозподільних та газопостачальних підприємств.

Роздрібні ціни на природний газ для потреб населен)

ня

Відповідно до законодавства НКРЕ установлює

роздрібні ціни на природний газ, що використовується

для потреб населення; граничні рівні цін на природний

газ для установ та організацій, що фінансуються з дер)

жавного і місцевих бюджетів, для промислових спожи)

вачів та інших суб'єктів господарювання; граничні рівні

цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які

виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (мо)

дульних) котелень, установлених на дахові та прибудо)

ваних (виходячи з обсягу природного газу, що викорис)

товується для виробництва та надання населенню і релі)

гійним організаціям послуг з опалення та гарячого водо)

постачання, за умови ведення такими суб'єктами окре)

мого приладового та бухгалтерського обліку тепла і га)

рячої води); ціни на товарний природний газ власного

видобутку для суб'єктів, визначених законом.

Роздрібні ціни на природний газ для потреб населен)

ня розраховуються з урахуванням ціни газу власного ви)

добутку як товару, цільової надбавки, податку на дода)

ну вартість, та тарифів на транспортування, розподіл та

постачання газу населенню.

Протягом 2013 року діяли роздрібні ціни на природ)

ний газ, що використовується для потреб населення та

дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", затверджені

постановою НКРЕ від 13.07.2010 № 812, а саме:

— за умови, що обсяг споживання природного газу

не перевищує 2500 м3 на рік:

— за наявності газових лічильників — 72,54 коп. за

1 м3;

— за відсутності газових лічильників — 79,80 коп. за

1 м3;

— за умови, що обсяг споживання природного газу

не перевищує 6000 м3 на рік:

— за наявності газових лічильників — 109,80 коп. за

1 м3;

— за відсутності газових лічильників — 120,78 коп.

за 1 м3;

— за умови, що обсяг споживання природного газу

не перевищує 12000 м3 на рік:

— за наявності газових лічильників — 224,82 коп. за

1 м3;

— за відсутності газових лічильників — 247,32 коп.

за 1 м3;

— за умови, що обсяг споживання природного газу

перевищує 12000 м3 на рік:

— за наявності газових лічильників — 268,56 коп. за

1 м3;

— за відсутності газових лічильників — 295,41 коп.

за 1 м3.

Зазначені роздрібні ціни на природний газ розра)

ховані відповідно до Тимчасового порядку установлен)
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ня роздрібних цін на природний газ для населення, зат)

вердженого постановою Кабінету Міністрів України від

08.12.2006 № 1697, з урахуванням дотримання вартіс)

ного балансу закупівлі та реалізації природного газу

суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів Украї)

ни на формування ресурсу природного газу для насе)

лення, і враховують обгрунтовані витрати НАК "Нафто)

газ України", пов'язані із закупівлею природного газу

та його реалізацією населенню [22].

Ціни на природний газ для суб'єктів господарюван)

ня, що здійснюють його видобуток

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади

функціонування ринку природного газу" підприємства,

частка держави у статутному фонді яких становить 50

відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків

та більше акцій (часток, паїв) яких перебувають у статут)

ному фонді інших господарських товариств, контрольним

пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірні

підприємства, представництва та філії таких підприємств

і товариств, учасники договорів про спільну діяльність та/

або особи, уповноважені договорами про спільну

діяльність, укладеними за участю зазначених

підприємств, щомісяця здійснюють продаж усього товар)

ного природного газу, видобутого на підставі спеціаль)

них дозволів на користування надрами в межах території

України, континентального шельфу і виключної (морсь)

кої) економічної зони, для формування ресурсу природ)

ного газу, що використовується для потреб населення,

безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом

Міністрів України на формування такого ресурсу, за за)

купівельними цінами, які для кожного суб'єкта господа)

рювання — власника спеціального дозволу на користу)

вання нафтогазоносними надрами щороку встановлю)

ються Національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики, згідно із затвердженим

нею Порядком формування, розрахунку та встановлен)

ня цін на природний газ для суб'єктів господарювання,

що здійснюють його видобуток.

Протягом 2013 року діяли наступні рівні цін на товар)

ний природний газ встановлені НКРЕ для:

— ПАТ "Укргазвидобування" — 349,2 грн. за 1000

м3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 27.12.2012 № 1830);

— ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" — 440 грн. за

1000 м3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 27.12.2012 № 1831);

— ПАТ "Укрнафта" — 492,6 грн. за 1000 м3 без ПДВ

(постанова НКРЕ від 27.12.2012 № 1832);

— Спільної діяльності від 21.12.2000 № 5/56 між

НГВУ "Полтаванафтогаз" ВАТ "Укрнафта" (Україна) і

ТОВ "Надра)Інвест" (Україна) — 1130 грн. за 1000 м3 без

ПДВ (постанова НКРЕ від 27.12.2012 № 1833);

— Спільної діяльності від 28.01.2008 № 35/21)СД

між ПАТ "Укрнафта" та СП "Каштан Петролеум Лтд" —

1052,70 грн. за 1000 м3 без ПДВ (постанова НКРЕ від

18.07.2013 № 997).

ВИСНОВКИ
Одним із пріоритетних завдань НКРЕ в подальшому

повинен стати посилений захист прав та інтересів спожи)

вачів, що забезпечується, зокрема, встановленням додат)

кових вимог щодо моніторингу та регулювання якості

послуг з газопостачання.

Що стосується роздрібних цін для потреб населен)

ня, то пропоную встановити єдиний економічно обгрун)

тований рівень ціни для потреб населення та відмінити

диференціації за обсягами та напрямами використання

природного газу.

Крім цього, разом з приведенням роздрібних цін для

потреб населення до економічно обгрунтованого рівня та

відміни диференціації цін, необхідно привести до економі)

чно обгрунтованого рівня ціни на природний газ для

суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток,

із забезпеченням необхідного рівня збільшення власного

видобутку природного газу. Збільшення власного видобутку

природного газу на території України зможе призвести до

зменшення імпортозалежності нашої країни в подальшому

та зменшенню рівня ціни на такий природний газ.

Також вважаємо за можливе запропонувати НКРЕ

розпочати роботу з удосконалення нормативно)правової

бази ринку природного газу, яка повинна бути спрямо)

вана на розробку проектів постанов НКРЕ:

— "Про внесення змін до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним

режимом використання гарантованих постачальників

природного газу";

— "Про затвердження Змін до Порядку розрахунку

плати за приєднання об'єктів замовників до газових ме)

реж";

— "Про затвердження Порядку відшкодування

збитків, завданих газопостачальному або газорозподіль)

ному підприємству внаслідок порушення споживачем

природного газу Правил надання населенню послуг з га)

зопостачання";

— "Про затвердження Порядку відшкодування

збитків, завданих споживачеві природного газу внаслі)

док порушення газопостачальним або газорозподільним

підприємством Правил надання населенню послуг з га)

зопостачання";

— "Про затвердження Змін до Правил користування

природним газом для юридичних осіб".

Крім того, Комісії необхідно також внести відповідні

змін до Типового договору на купівлю)продаж природ)

ного газу (між власниками та постачальниками природ)

ного газу), Типового договору на транспортування при)

родного газу магістральними трубопроводами, та Типо)

вого договору на розподіл природного газу.

Можливо також рекомендувати Комісії в подальшо)

му здійснювати державне регулювання діяльності

суб'єктів природних монополій з дотриманням таких

принципів:

— гласності та відкритості процедур регулювання;

— адресності регулювання, його спрямованості на

конкретний суб'єкт природної монополії;

— самоокупності суб'єктів природних монополій;

— стимулювання підвищення якості товарів та послуг;

— забезпечення повного захисту прав споживачів.
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