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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП, Регулятор), розглянула
рішення Калуської міської ради від 10.12.2020 №79, надіслане листам Івано-
Франківської обласної державної адміністрації від 21.11.2020 та листом
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 22.12.2020 №42685/0/2-20, та в
межах компетенції повідомляє.

Правові засади функціонування ринку природного газу України, 
заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав 
споживачів та безпеки постачання природного газу, визначає Закон України 
«Про ринок природного газу» (далі -  Закон).

Відповідно до положень статті 4 Закону тарифи на послуги розподілу 
природного газу повинні бути встановленими з урахуванням вимог цілісності 
газотранспортної системи виходячи із економічно обґрунтованих та прозорих 
витрат відповідного суб’єкта ринку природного газу та з урахуванням 
належного рівня рентабельності, а також, де це можливо, встановленими з 
урахуванням зіставлення з показниками аналогічних категорій регульованих 
цін, встановлених Регулятором для інших суб’єктів ринку природного газу.

Положеннями статті 37 Закону встановлено, що Оператор 
газорозподільної системи (далі -  Оператор ГРМ) відповідає за надійну та 
безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток 
(включаючи нове будівництво та реконструкцію) газорозподільної системи, 
якою він користується на законних підставах.

Частиною першою статті 1 Закону України встановлено, що 
газорозподільна система (далі -  ГРМ) -  технологічний комплекс, що 
складається з організаційно і технологічно пов'язаних між собою об'єктів, 
призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій 
безпосередньо споживачам.

Згідно положень розділу II Кодексу газо{5Ьзподільй®хгЬистем 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № Ш Щ і р " '
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входять споруди і пристрої на газопроводах від місця надходження 
природного газу в ГРМ до пунктів призначення (об’єктів споживачів або 
суміжних Операторів ГРМ), зокрема, ГРМ включають:

газопроводи, зокрема підземні та/або надземні, високого, середнього та 
низького тиску;

обладнання для зниження тиску і підтримання його на заданому рівні, 
зокрема ГРП та ШРП;

установки електрохімічного захисту від корозії;
лінії технологічного зв’язку, споруди, обладнання автоматизованих 

систем контролю та управління технологічними процесами і установок 
електрохімічного захисту;

переходи через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, 
залізниці, канали тощо);

будівлі та споруди для забезпечення експлуатації та оперативного 
обслуговування ГРМ;

споруди газорозподільних мереж, зокрема колодязі, запірна арматура, 
компенсатори, конденсатозбірники, контрольні трубки, контрольно- 
вимірювальні пункти, футляри, розпізнавальні і сигнальні знаки тощо.

При цьому єдине джерело покриття витрат Операторів ГРМ як 
суб’єктів природної монополії, що необхідні для провадження діяльності з 
розподілу природного газу, -  тариф на послуги розподілу природного газу.

Тарифи на послуги розподілу природного газу повинні забезпечувати 
газорозподільні підприємства коштами, необхідними для роботи 
газорозподільних систем, експлуатації газового обладнання, підтримки 
цілодобової роботи аварійних служб для запобігання можливим витокам 
природного газу та недопущення аварійних ситуацій.

АТ «Івано-Франківськгаз» було подано до НКРЕКП заяву та 
відповідний пакет документів щодо встановлення (перегляду) тарифу на 
послуги розподілу природного газу в розмірі 4,35 грн за 1 м3 на місяць (без 
ПДВ).

Заяви та документи, що до них додаються, перевіряються НКРЕКП 
щодо їх відповідності вимогам Методики та положенням чинного 
законодавства. Разом з цим, Регулятором проведено аналіз поданих 
документів та результатів ліцензованої діяльності газорозподільних 
підприємств за попередні роки та здійснено відповідні розрахунки тарифів на 
послуги розподілу природного газу. Зазначені розрахунки були здійснені з 
урахуванням забезпечення Операторам ГРМ відшкодування обґрунтованих 
витрат, необхідних для забезпечення сталого функціонування ГРМ, 
обслуговування та підтримки технічного стану пристроїв, установок, мереж, 
а також системних об'єктів згідно з вимогами законодавства, підтримання 
необхідного тиску в трубопроводах, запобігання можливим витокам газу та 
недопущення аварійних ситуацій.

Варто зазначити, що відповідно до положень статті 16 Закону про 
Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг проекти рішень Регулятора з

2



питань встановлення цін (тарифів), крім проектів рішень про встановлення 
«зеленого» тарифу» підлягають відкритому обговоренню.

НКРЕКП проводить відкриті обговорення проектів рішень з питань 
встановлення тарифів/змін до них, розгляд зауважень та пропозицій до 
проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів, та проектів рішегіь з 
інших питань, у прозорий та недискримінаційний спосіб з метою досягнення 
балансу інтересів споживачів, ліцензіатів і держави, забезпечення 
безперешкодного доступу споживачів, замовників, ліцензіатів, органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що 
представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів 
масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації та їх 
обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи 
висловлювань.

Згідно з вимогами чинного законодавства, на засіданні НКРЕКП, яке 
відбулося у формі відкритого слухання 09.12.2020, було схвалено проект 
постанови «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу 
для АТ «Івано-Франківськгаз» (далі -  Проект постанови), який разом з 
обґрунтовуючими матеріалами було оприлюднено на офіційному вебсайті 
НКРЕКП в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій.

21.12.2020 відбулися відкриті обговорення проекту постанови НКРЕКП 
«Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ 
«Івано-Франківськгаз», під час яких були розглянуті надані суб’єктами ринку 
природного газу та іншими зацікавленими особами пропозиції та зауваження 
до Проекту постанови.

Так, під час проведення відкритого обговорення Проекту постанови 
було обговорено надані зауваження та пропозиції із зазначенням позиції 
НКРЕКП щодо їх врахування або відхилення з метою досягнення балансу 
інтересів ліцензіата, споживачів та держави.

За результатами відкритого обговорення Проекту постанови, 
Регулятором враховано, зокрема, зменшення елементів витрат планованої 
річної тарифної виручки, пов’язаних з використанням природного газу на 
нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу та 
власні потреби, та витрат на оплату праці.

Згідно з вимогами чинного законодавства 30.12.2020, на засіданні 
НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, постановою № 2772 
встановлено економічно обґрунтований тариф на послуги розподілу 
природного газу для АТ «Івано-Франківськгаз» на рівні 1,91 грн за 1 м3 на 
місяць (без ПДВ).

Разом з цим, враховуючи соціальне напруження у суспільстві, чисельні 
звернення громадян України, Регулятором прийнято рішення про перегляд 
тарифів на послуги розподілу низки газорозподільних підприємств, у тому 
числі АТ «Івано-Франківськгаз». Відповідні рішення схвалено на відкритому 
засіданні НКРЕКП 19 січня 2021 року.

Член НКРЕКП
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