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№  44 від 21 жовтня 2020 року Прем'єр-міністру України 
Шмигалю Д.А.

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго» (далі - Асоціація), до складу якої входять найбільші 
підприємства комунальної теплоенергетики усіх регіонів України, що виробляють, 
постачають та/або транспортують теплову енергію, засвідчує Вам свою повагу та 
повідомляє наступне.

АТ НАК "Нафтогаз України" на підставі укладених договорів постачає 
природний газ теплопостачальним підприємствам-Членам Асоціації на 
виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, а саме населенню, 
бюджету, релігійним організаціям та іншим, в рамках постачальника із 
спеціальними обов’язками (ПСО).

Постановою КМУ 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» (далі Положення), визначено обсяг та умови виконання 
спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу, 
зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності 
природного газу.

22 вересня 2020 р. НАК "Нафтогаз України" оприлюднив на своєму сайті 
вересневу ціну для виробників тепла в рамках обов’язків ПСО, яка становить 
5 182,788 грн. за 1000 куб.м. (з урахуванням ПДВ та без урахування витрат на 
транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами), яка
визначена відповідно до п.13 Положення і залежить від цін природного газу на 
нідерландському газовому хабі (ТТР) за період з 1 по 22 число місяця постачання
газу.

В Україні, з метою створення надійного, прозорого та ефективного механізму 
ринкової торгівлі енергоносіями (вугілля, нафта, природний газ, електроенергія 
тощо) з урахуванням специфіки та особливостей країни, а також підвищення 
енергетичної безпеки створено Товарну Біржу «Українська Енергетична біржа».
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За інформацією ТБ «Українська Енергетична біржа», станом на 16 жовтня 
2020 р., вартість природного газу на європейському хабі (ТТГ) з урахуванням 
вартості транспортування до кордону України становить 7 525,75 грн. за 1000 
куб.м. з ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, можна спрогнозувати, що ціна природного газу в 
жовтні 2020 р. для виробників теплової енергії в рамках діяльності ПСО буде 
вищою за 7 500,00 грн. за 1000 куб.м. (з ПДВ та без урахування витрат на 
транспортування газу магістральними трубопроводами та його розподіл 
операторами газотранспортної системи (облгази)).

Таким чином прогнозована ціна природного газу для виробників теплової 
енергії в рамках діяльності ПСО на жовтень 2020 р., після попереднього 
підвищення в вересні 2020 р. на 45%, буде вищою від ціни в серпні 2020 р. на 
100% .

Разом з тим побутовим споживачам (населенню), які з 1 серпня 2020 р. вже 
не є суб’єктами ринку природного газу в рамках діяльності ПСО та мають право 
вільно обирати постачальника природного газу, ТОВ «Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз України», що є дочірнім підприємством НАК «Нафтогаз України», 
здійснює постачання природного газу в жовтні 2020 р. за ціною 4 700,00 грн. за 
куб.м. з ПДВ та з урахуванням витрат на транспортування газу магістральними 
трубопроводами, що на 482 грн. за 1000 куб.м. нижче вересневої ціни, визначеної 
теплопостачальним підприємствам (див. таблицю 1)

Таблиця 1
Ціна природного газу грн./ІООО куб.м. з ПДВ без тарифу на транспортування

Для населення
ТОВ «ГК «Нафтогаз України»

Вересень 2020 р. 
Жовтень 2020 р. 4 551,01

Українська енергетична біржа Жовтень 2020 р. 5 555,96

Для ТКЕ в рамках ПСО (прогноз) Жовтень 2020 р. більш ніж 7500,00

В період з 1 червня 2019 р. ціна природного газу для цілей пункту 12 
Положення визначалась згідно постанови КМУ від 03 квітня 2019 р. № 293 «Деякі 
питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України», та дорівнювала мінімальному значенню з чотирьох:

- середньої митної вартості імпортного природного газу;
- середньозваженої ціни місячного ресурсу природного газу за результатами 

електронних біржових торгів на Товарній біржі “Українська енергетична біржа”;
- середньої арифметичної ціни продажу/постачання природного газу 

акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” 
для промислових споживачів;
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- ціни згідно пункту 12 Положення.
Однак, враховуючи те, що пунктом 12 Положення ціна природного газу 

визначалась тільки в період з 1 листопада 2018 р. по 31 грудня 2019 р. (включно), 
то відповідно постанова КМУ від 03 квітня 2019 р. № 293, наразі, не 
застосовується, зокрема в частині встановлення для підприємств 
теплопостачання мінімальної ціни на природний газ в рамках ПСО і по суті 
встановлює для підприємств ТКЕ максимальну ціну на природний газ на рівні 
ціни, яка склалась на нідерландському хабі з урахуванням вартості 
транспортування до кордону України.

Враховуючи зазначене, Асоціація занепокоєна тим, що через суттєве 
підвищення ціни на природний газ для виробників теплової енергії, відповідно 
збільшуватимуться тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів, що 
на сьогодні в умовах пандемії короновірусу є на наш погляд вкрай небажано і 
може призвести до негативних соціально-економічних наслідків.

З метою уникнення такої ситуації та для зниження ціни природного газу 
підприємствам теплокомуненерго, який їм постачається НАК «Нафогаз України» в 
рамках діяльності ПСО для виробництва теплової енергії для всіх категорій 
споживачів, просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, надати доручення 
Міністерству енергетики України та Мінрегіону розглянути та підтримати 
пропозиції Асоціації, а саме:

1) адаптувати постанову КМУ від 03 квітня 2019 р. № 293 до Положення, 
затвердженого постановою КМУ від 19 жовтня 2018 р. № 867;

2) для визначення ціни природного газу згідно постанови КМУ від 03 
квітня 2019 р. №293 включити у формулу ціну постачання природного газу 
ТОВ «ГК «Нафтогаз України» для побутових споживачів (населення) без 
урахування витрат на транспортування газу магістральними трубопроводами.

З повагою,
Президент Міжгалузевої асоціації 
«У кртеп л окомуненерго»


