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Рівненська обласна рада

л

Про надання інформації щодо
підвищення ціни на природний газ

На лист Рівненської обласної ради від 04.07.2016 №01/05-456/0,
надісланий Секретаріатом Кабінету Міністрів України листом
від 13.07.2016 № 116Й4/0/2-16, щодо необгрунтованого підвищення ціни
на газ, теплову енергію та послуги централізованого опалення
Міненерговугілля, в межах компетенції, надає інформацію з порушеного
питання.
Додаток: на 2 арк.

Заступник Міністра керівник апарату

Д. Лабоженко

Яковець Ю.В.

594- 66-07

Міністерство енергетики та вугільної
M2 промисловості України

№05/13-7822 в д 25.07.2016
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до листа Міненерговугілля
відЖ0/.№ Об/ іь

Інформація стосовно підвищення ціни на природний газ.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р.
№315 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1
жовтня 2015 р. № 758» внесено зміни до Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу (відносини у перехідний період) (далі Положення), зокрема з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно)
встановлено граничну роздрібну ціну на природний газ для побутових
споживачів у розмірі 6,879 гривні за 1 куб. метр.
Довідково:
Структура ціни на природний газ для побутових споживачів на період з 1
травня 2016року по 31 березня 201 7року є такою:

Загальна ціна,
грн за 1 тис.куб.м
Кінцева ціна газу для населення, у т.ч.:

пдв
Тариф на транспортування без ПДВ
Тариф на розподіл без ПДВ
Максимальна торгова націнка без ПДВ
Ціна газу, як товару*

6 879,00
1 146,5
219,00
513,70
57,0
4 942

* - ціна газу як товару для власника природного газу.
У випадку постачання
природного газу для населення власником газу є Н АК «Нафтогаз України».

Також, у Положенні визначено порядок роздрібної ціни на
природний газ для побутових споживачів, який базується на, так званому,
імпортному паритеті.
У розрахунку такої ціни враховуються, зокрема, такі показники, як:
регульована оптова ціна на природний газ для постачальника природного
газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, в
розрахунку якої враховуються ціна імпортованого природного газу у
німецькому газовому хабі (NCG), визначена згідно з даними агентства
«Platts European Gas Daily», розділ «Platts European assessments, NetConnect
Germany», яку надає суб’єкт ринку природного газу, на якого покладені
спеціальні обов’язки, коефіцієнт, який відображає значення співвідношень
одиниць енергії (МВт.г) та об’єму (1000 куб. метрів) і визначається

відображає значення співвідношень одиниць енергії (МВт.г) та об’єму
(1000 куб. метрів) і визначається відповідно до інформації, наведеної на
офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини
компанії «Eustream, a. s.», який надає суб’єкт ринку природного газу, на
якого покладені спеціальні обов’язки; крос-курс євро до долара США, за
даними агентства «Bloomberg», прогнозна вартість транспортування
природного газу від німецького газового хабу (NCG) до віртуальної
торгової точки на території Словаччини, що визначається як найменша з
двох
величин:
діючих
тарифів
європейських
операторів
газотранспортних систем або різниці в цінах на природний газ на
віртуальній торговій точці на території Словаччини та на німецькому
газовому хабі (NCG), яку надає суб’єкт ринку природного газу, на якого
покладені спеціальні обов’язки, вартість транспортування природного
газу від віртуальної торгової точки до західного кордону України
(вартість «виходу» з газотранспортної системи Словаччини), яку надає
суб’єкт ринку природного газу, на якого покладені спеціальні обов’язки.
Приведення ціни на газ до ринкового рівня є необхідною
передумовою лібералізації ринку природного газу, появі на цьому ринку
нових постачальників для населення, подолання корупції у нафтогазовій
сфері.
Фактично, встановлення єдиного граничного рівня роздрібних цін
на природний газ призвело до зниження ціни природного газу для 6 млн.
абонентів України, які споживають природний газ для приготування їжі з
7 188 грн. до 6 879 грн. за 1000 куб. м.
Крім того, у Державному бюджеті України на 2016 рік для надання
пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг передбачено
40 млрд. гривень.
Це дасть змогу у повному обсязі забезпечити фінансування пільг і
субсидій домогосподарствам, які не зможуть самостійно сплачувати
рахунки за житлово-комунальні послуги.
Водночас, з метою відкритості цінової політики, відповідно до 6
протоколу зустрічі Прем’єр - міністра України Тройсмана В.Б. з
представниками профспілкових організацій, учасниками маршруту
протесту профспілок від 6 липня 2016 року, Мінекономрозвитку,
Мінрегіону, Міненерговугіллю спільно із Національною акціонерною
компанією «Нафтогаз України» доручено утворити робочу групу з
метою опрацювання пропозицій щодо перегляду цін на природний газ.

