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Державна регуляторна служба
Про погодження проєкту постанови
Міністерство енергетики України надсилає на погодження проєкт
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу».
Просимо погодити проєкт постанови Кабінету Міністрів України.
Додатки:
1. Проєкт постанови на 3 арк.
2. Порівняльна таблиця на 19 арк.
3. Аналіз регуляторного впливу на 10 арк.
4. Повідомлення про оприлюднення на 3 арк.
5. Наказ Міненерго на 2 арк.
В. о. Міністра

Владислав Рамазанов 206 37 20

Ольга БУСЛАВЕЦЬ

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від

2020 р. №
Київ

Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу
1. Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України,
2018 р., № 98, ст. 3226), такі зміни:
1) в абзаці четвертому пункту 1 виключити слова та знаки «побутових
споживачів, релігійні організації та»;
2) у пункті 3:
абзаци другий-третій підпункту 1 виключити;
в абзаці одинадцятому підпункту 1 виключити слова та знаки «до 1 серпня
2020 р. для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів,
релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх
виробничо-комерційної діяльності), державного підприємства України
“Міжнародний дитячий центр “Артек” та»;
підпункти 2-3 виключити;
у підпункті 4 виключити слова та знаки «до 1 серпня 2020 р. для формування
ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім
обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної
діяльності), державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр
“Артек” та»;

3) пункт 4 виключити;
4) у пункті 5:
абзац перший виключити;
в абзаці другому слова та знаки «абзацами четвертим - десятим підпункту 1
пункту» замінити словом «пунктом»;
5) у пункті 6:
абзац третій виключити, у зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати
абзацами третім-п’ятим;
в абзаці четвертому після слів «придбання природного газу» доповнити
словами «згідно з цим пунктом»;
6) пункти 7-10 виключити;
7) у пункті 11:
в абзаці шостому після слів «договорами постачання природного газу»
доповнити словами та знаками «, що використовується для виробництва теплової
енергії»;
в абзаці чотирнадцятому слова та числа «пунктів 12 і 13» замінити словами
і числами «пункту 13»;
8) пункт 12 виключити;
9) у пункті 13:
слова, знаки та числа «пунктів 7, 8 і 11» замінити словами, знаками та
числами «пункту 11»;
10) пункти 14-15 виключити.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України

Денис ШМИГАЛЬ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу»
I. Визначення проблеми
З 1 серпня 2020 року, в частині постачання природного газу населенню,
втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р.
№ 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку природного газу», яка покладала спеціальні
зобов’язання (ПСО) щодо продажу газу населенню за фіксованою ціною.
Отже, НАК «Нафтогаз України» звільняється від зобов’язань здійснювати
обов’язковий продаж газу газопостачальним підприємствам, які мають договори
на постачання природного газу населенню.
Крім того, за інформацією НАК «Нафтогаз України», з 30 підприємств
ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, яким НАК «Нафтогаз України» поставила
природний газ для виробництва електроенергії, мають значну заборгованість
25 споживачів з Харківської, Луганської, Київської, Херсонської,
Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Миколаївської, Полтавської,
Львівської, Вінницької, Кіровоградської, Чернігівської, Черкаської областей,
м. Києва.
Найбільша сумарна прострочена заборгованість - у ПрАТ Харківська
ТЕЦ-5 (1 605 млн грн), Київтеплоенерго КП ВО Київради (КМДА)
(1 255 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (725 млн грн), ДТЕК Східенерго
(707 млн грн), ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (513 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ
(450 млн грн) та АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (393 млн грн). Загальна
заборгованість цих семи підприємств складає близько 71% від сумарної
заборгованості.
Разом із тим, у м. Біла Церква Київської області, наприклад, виник ризик,
що 60 тис. населення міста залишаться без тепла на зиму. ПрАТ «Білоцерківська
теплоелектроцентраль» вперше повністю припинила виробництво електричної
та теплової енергії. Якщо роботу не буде відновлено найближчим часом, є ризик
того, що на зиму без тепла можуть залишитися 60 тис. людей або майже четверть
міста. Причиною зупинки є багатомільйонна заборгованість самого
підприємства, а також великий борг перед «Білоцерківською ТЕЦ» за спожиту
енергію.
Проте, заборгованість ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» за
спожитий природний газ для виробництва теплової енергії складає лише
2,3 млн.грн.
Виходом може стати розділення відповідальності у частині оплати за газ,
використаний для виробництва електрики та виробництва тепла. Це надасть
можливість «Білоцерківській ТЕЦ» мати ліміти газу, які прогарантують

стабільний опалювальний сезон для населення.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
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Необхідністю є виконання вимог Закону України «Про ринок природного
газу» та забезпечення функціонування вільного роздрібного ринку природного
газу.
За допомогою ринкових механізмів проблема не може бути розв’язана,
оскільки питання регулюється актами Кабінету Міністрів України.
За допомогою чинних регуляторних актів питання також не може бути вирішено,
оскільки вони потребують змін.
II. Цілі державного регулювання
Основними
цілями
державного
регулювання
є
забезпечення
конкурентоспроможної ціни, стабільності, доступності природного газу,
підтримання належного рівня безпеки постачання природного газу споживачам
в умовах перехідного періоду реформування ринку природного газу, а також
забезпечення стабільного проходження ОЗП 2020/2021 року.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1

Прийняття
регуляторного
акта
сприятиме
забезпеченню
конкурентоспроможної
ціни,
Прийняття проєкту
стабільності, доступності природного газу,
постанови Кабінету
підтримання належного рівня безпеки постачання
Міністрів України «Про
природного газу споживачам в умовах перехідного
внесення змін до
періоду реформування ринку природного газу.
Положення про

покладення спеціальних
обов’язків на суб’єктів
ринку природного газу
для забезпечення
загальносуспільних
інтересів у процесі
функціонування ринку
природного газу»
Альтернатива 2

Не можливість виконання основної мети, оскільки
не забезпечно виконання вимог Закону України
Залишення
існуючої
«Про ринок природного газу» та забезпечення
ситуації без змін
функціонування вільного роздрібного ринку
природного газу.
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прийняття нового
Відсутні
регуляторного акта
призведе до
забезпечення
конкурентоспроможної
ціни, стабільності,
доступності природного
газу, підтримання
належного рівня
безпеки постачання
природного газу
споживачам в умовах
перехідного періоду
реформування ринку
природного газу.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива
є
неприйнятною, оскільки
унеможливить
функціонування вільного

роздрібного
природного газу.

ринку

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відтепер на ринку постачання
газу з’явиться велика кількість
нових
компаній,
які
конкуруватимуть за споживача
сервісом
та
цінами.
Запровадження
повноцінного
ринку постачання газу для
населення
може
наблизити
Україну до Європи та створити
тут подібні ринкові відносини.
Конкуренція
між
постачальниками
газу
має
сприяти
покращенню
рівня
сервісу.

Відсутні

Крім того, буде забезпечено
стабільне проходження ОЗП
2020/2021 року.

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Показник

Великі

Кількість суб’єктів
господарювання,
що підпадають під
дію регулювання,

2

Середні
87

Малі

Мікро

Разом

-

-

89

одиниць (див.
примітку)

Питома вага групи
у загальній
кількості,
відсотків

2,25%

97,75%

-

-

100%

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прийняття регуляторного акта Відсутні
сприятиме
забезпеченню
конкуренції,
конкурентоспроможної ціни в
умовах перехідного періоду
реформування ринку природного
газу.

Альтернатива 2

Відсутні

Сумарні витрати за
альтернативами

Відсутні

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
Рейтинг
результативності
(досягнення цілей

Бал
результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала

під час вирішення
проблеми)
Альтернатива 1

4

Максимальний бал.

Цілі прийняття регуляторного
акта будуть досягнуті повною
мірою
Альтернатива 2

Рейтинг
результативності

Альтернатива 1

1

Вигоди (підсумок)

Впровадження
регуляторного акта
дозволить споживачу
вибирати
постачальника
природного газу для
домогосподарства з
урахуванням ціни і
сервісу, які він надає.

Мінімальний бал, який показує
неможливість досягнення цілей
державного
регулювання
альтернативним способом.

Витрати
(підсумок)

Відсутні

Обґрунтування
відповідного
місця
альтернативи у
рейтингу
Змінити
постачальника
газу зможуть не
лише власники
приватних
будинків, а й
мешканці
квартир.
При
цьому, для зміни
постачальника
не
потрібне
рішення ОСББ
чи управляючої
компанії:
таке
рішення ухвалює
власник

квартири
індивідуально та
на
власний
розсуд. «
Альтернатива 2

Рейтинг

Альтернатива 1

Альтернатива
є Відсутні
неприйнятною,
оскільки
не
забезпечує
досягнення
поставленої мети.

Аргументи щодо переваги
обраної альтернативи/причини
відмови від альтернативи

Альтернатива є
неприйнятною,
оскільки
унеможливить
функціонування
вільного
роздрібного
ринку
природного газу.

Оцінка ризику
зовнішніх чинників
на дію
запропонованого
регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта Не передбачаються
повною
мірою
забезпечить
досягнення задекларованих цілей
стосовно
забезпечення
конкурентоспроможної
ціни,
стабільності,
доступності
природного газу, підтримання
належного
рівня
безпеки
постачання
природного
газу
споживачам в умовах перехідного
періоду
реформування
ринку
природного газу.
Крім того, буде забезпечено
стабільне
проходження
ОЗП
2020/2021 року.

Альтернатива 2

Альтернатива є неприйнятною, Не передбачаються
оскільки не забезпечує досягнення
поставленої мети.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Механізмом є внесення у Положення про покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку природного газу» наступних змін:
1) в абзаці четвертому пункту 1 виключити слова та знаки «побутових
споживачів, релігійні організації та»;
2) у пункті 3:
абзаци другий-третій підпункту 1 виключити;
в абзаці одинадцятому підпункту 1 виключити слова та знаки «до 1 серпня
2020 р. для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів,
релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх
виробничо-комерційної
діяльності),
державного
підприємства
України
“Міжнародний дитячий центр “Артек” та»;
підпункти 2-3 виключити;
у підпункті 4 виключити слова та знаки «до 1 серпня 2020 р. для формування
ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім
обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної
діяльності), державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр
“Артек” та»;
3) пункт 4 виключити;
4) у пункті 5:
абзац перший виключити;
в абзаці другому слова та знаки «абзацами четвертим - десятим підпункту 1
пункту» замінити словом «пунктом»;
5) у пункті 6:
абзац третій виключити; у зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати
абзацами третім-п’ятим;
в абзаці четвертому після слів «придбання природного газу» доповнити
словами «згідно з цим пунктом»;
6) пункти 7-10 виключити;
7) у пункті 11:
абзац шостий пункту 11 викласти у новій редакції: «досягнення станом на 23
число місяця, що передує місяцю постачання природного газу, рівня розрахунків
виробника теплової енергії (без урахування штрафних санкцій), за усіма
укладеними з НАК «Нафтогаз України» договорами про постачання природного
газу, що використовується для виробництва теплової енергії (купівлі-продажу, про
закупівлю, відступлення права вимоги тощо) не нижче 90 відсотків (у період з 1
грудня 2018 р. до 1 квітня 2019 р. - не нижче 78 відсотків, а для виробника теплової
енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна і який

використовує природний газ для виробництва теплової та електричної енергії, у
період з 16 листопада 2018 р. до 1 квітня 2019 р. та у період з 1 жовтня 2019 р. до 1
травня 2021 р. - не нижче 60 відсотків); або»;
абзац чотирнадцятий пункту 11 викласти у новій редакції: «Постачання
природного газу НАК “Нафтогаз України” виробникам теплової енергії відповідно
до цього Положення здійснюється за цінами, визначеними відповідно до пункту 13
цього Положення, на підставі договору, що враховує положення примірного
договору про постачання природного газу виробникам теплової енергії.»;
8) пункт 12 виключити;
9) у пункті 13:
слова, знаки та числа «пунктів 7, 8 і 11» замінити словами, знаками та числами
«пункту 11»;
10) пункти 14-15 виключити.
Міненерго для впровадження цього регуляторного акта має погодити проєкт
постанови із заінтересованими органами та подати його на розгляд до Кабінету
Міністрів України.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Впровадження регуляторного акта не потребує додаткових витрат з боку
органів виконавчої влади.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Після набрання чинності проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку природного газу» його результативність
визначатиметься такими показниками:
1) кількістю часу, необхідного для забезпечення;
2) кількістю суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які
поширюватиметься дія акта – НАК «Нафтогаз України», Газзбути, споживачі;
3) розміром коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання,
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог цього акта – не
передбачається;
4) рівнем інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акта – визначається як високий, оскільки:

юридичні особи та фізичні особи можуть ознайомитися із проєктом
постанови,
який
розміщено
на
офіціному
веб-сайті
Міненерго
(http://mpe.kmu.gov.ua/, розділ «Регуляторна діяльність»);
у разі прийняття постанова Кабінету Міністрів України буде розміщена на
вебсайті Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися
Міністерством енергетики України статистичним методом.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде
здійснюватися після набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних, але
не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження
результативності цього акта.
Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним
чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.
Періодичні відстеження результативності проекту акта будуть
здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності цього акта.
В. о. Міністра енергетики України
« ____ » _____________ 2020 року
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