Довідка
щодо забезпечення природним газом теплопостачальних підприємств
Забезпечення споживачів природним газом є одним з першочергових завдань, які
покладаються Урядом на Національну акціонерну компанію “Нафтогаз
України”.
Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, як постачальник
природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладено обов’язок
щодо забезпечення природним газом виробників теплової енергії за всіма
категоріями використання природного газу, інформує про наступне.
З 1 листопада 2018 року у своїй діяльності Компанія керується постановою
Кабінету Міністрів України від 19.10.18 №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”, надалі – Положення.
Відповідно до пункту 3 Положення на Компанію покладено обов’язок постачати
природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій використання
природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії такими
виробниками, виробникам теплової енергії, управління майном яких
здійснюється суб’єктами господарювання, які залучені Національним
агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів, відповідно до статті 21 Закону України “Про
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів”, для всіх категорій
використання природного газу на умовах та у порядку, що визначені цим
Положенням.
Так, відповідно до пункту 11 Положення
Виробник теплової енергії має право з 1 листопада 2018 р. по 1 травня
2020 р. придбавати природний газ для всіх категорій використання природного
газу у НАК “Нафтогаз України” у разі виконання таких умов:
1) укладення виробником теплової енергії договору постачання природного
газу з НАК “Нафтогаз України” відповідно до законодавства;
2) виконання виробником, на якого станом на 30 вересня 2015 р.
поширювалася дія статті 19 1 Закону України “Про теплопостачання” або
якому надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний
майновий комплекс або індивідуально визначене майно з вироблення теплової
енергії, що використовувалися виробником теплової енергії, на якого станом на
30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 19 1 Закону України “Про
теплопостачання”, обов’язку щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом
використання;
3) виконання виробником теплової енергії, що також придбаває природний
газ, у тому числі для виробництва електричної енергії, установлених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. N 670 “Про
порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної
енергії, які використовують природний газ для її виробництва” (Офіційний

вісник України, 2015 р., N 53, ст. 1722) вимог щодо проведення розрахунків з
використанням механізму розподілу коштів, що надходять за відпущену
електричну енергію на рахунки із спеціальним режимом використання.
Крім того, виробнику теплової енергії необхідно виконати одну з таких
умов:
досягнення станом на 23 число місяця, що передує місяцю постачання
природного газу, рівня розрахунків виробника теплової енергії (без урахування
штрафних санкцій) з урахуванням суми нарахованих та неперерахованих пільг і
субсидій згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту
населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309), за усіма
укладеними з НАК “Нафтогаз України” договорами про постачання природного
газу (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. - не нижче 60 відсотків); або
(абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 942)
укладення з НАК “Нафтогаз України” договору про реструктуризацію
заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у
рамках реалізації Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті
енергоносії” (за наявності відповідної заборгованості) та виконання
зазначеного договору; або
подання виробником теплової енергії до НАК “Нафтогаз України”
погодженого НАК “Нафтогаз України” та виконавчим органом відповідної
місцевої ради графіка погашення заборгованості (рівними частинами до 1 січня
2021 р. щодо всіх договорів з НАК “Нафтогаз України”), складеного на підставі
довідки щодо заборгованості, виданої НАК “Нафтогаз України”, та виконання
такого графіка, а також здійснення поточних розрахунків за використаний
природний газ. Наявність графіка погашення заборгованості не змінює порядку
розрахунків, установленого між постачальником та виробником теплової
енергії у договорах постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю,
відступлення права вимоги тощо).
При цьому графіки погашення заборгованості, подані виробниками
теплової енергії та прийняті НАК “Нафтогаз України” відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 та від 22
березня 2017 р. № 187 “Про затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу ”
використовуються для цілей цього Положення та не підлягають зміні або
коригуванню, крім випадків участі теплопостачальних та теплогенеруючих
організацій у процедурі врегулювання заборгованості за спожитий природний

газ, визначеній Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті
енергоносії”, в частині реструктуризації заборгованості за спожитий
природний газ.
У всіх інших випадках Компанія не має жодних правових підстав для постачання
природного газу (надання номінацій) виробнику теплової енергії за укладеним
договором та, відповідно, для документального оформлення (підписання актів
передачі-приймання) будь-яких обсягів природного газу з ресурсів Компанії
відносно такого споживача у розрахунковому періоді.
Просимо врахувати все наведене вище у взаємовідносинах з Компанією

