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Асоціація газового ринку закликає НКРЕКП утриматися від прийняття необґрунтованих рішень, 

що загрожують банкрутством системних операторів. 

 

03.06.2020 на засіданні НКРЕКП схвалено проекти рішень про відміну другого етапу підвищення 

тарифів операторів ГРМ. Нагадаємо, що такий нетиповий механізм доведення тарифів до більш менш 

збалансованого рівня був прийнятий у грудні минулого року, з метою недопущення соціальної напруги.  

 

Відповідно до обґрунтування НКРЕКП в другий етап підвищення було закладено витрати на фонд 

оплати праці та частково компенсації понесених збитків від не перегляду тарифів операторів протягом 

останніх чотирьох років.  

 

27 травня на засіданні профільного газового підкомітету ВРУ очільник Оператора ГТС наголосив на 

позитивній динаміці і зменшенню обсягів небалансів операторами ГРМ порівняно із 2019 року, 

основною причиною є збільшення тарифів операторів ГРМ. На цьому засіданні експерт Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства виказав занепокоєння інформацією про відміну другого етапу 

підвищення тарифу.  

Вже 28 травня на веб-сайті НКРЕКП  були опубліковані проекти відповідних постанов про фактичне 

скасування другого етапу перегляду тарифів операторів ГРМ.  

Формальною підставою в узагальненому обґрунтуванні для 44 постанов НКРЕКП вказує на тенденцію 

до зниження ціни природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу і як 

наслідок зменшення статті витрат на закупівлю газу для покриття виробничо-технологічних витрат. 

Запропоноване рішення про скасування другого етапу перегляду тарифів операторів ГРМ знову 

обґрунтовується недопущенням соціальної напруги. 

 

Асоціація проаналізувала проекти постанов, які в цифрах свідчать про наступне: 

 

1) НКРЕКП пропонує зменшити в тарифах операторів ГРМ витрати на закупівлю газу для покриття 

виробничо-технологічних витрат на суму 2,25 млрд. грн. Наголошуємо на тому, що 

це нанесе прямі збитки операторам ГРМ та унеможливить проведення ними розрахунків з 

Оператором ГТС. Так, за даними операторів ГРМ, у випадку прийняття проектів рішень системні 

оператори понесуть збитки у розмірі не менше 3,3 млрд гривень. В цій частині, НКРЕКП вже 

отримало перші зауваження до проектів постанов від Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства (https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2020/06/02.html). 

2) Другою пропозицію Регулятора є вилучення майже третини витрат на фонд оплати праці. Тобто, 

обіцяне НКРЕКП колективам газових господарств, у грудні минулого року, доведення їх 

зарплати до рівня середніх по промисловості, буде фактично порушене. 

3) Третьою пропозицією є вилучення більш як третини компенсацій збитків минулих періодів. 

Нагадаємо, що відповідно до чинних постанов НКРЕКП, з 1.07.2020 року Регулятор передбачив 

близько 1 млрд грн. компенсації збитків, із 3,8 млрд гривень за рішеннями судів, що набрали 

законної сили. Проектами рішень пропонується зменшити ці компенсації до рівня 0,62 млрд. 

гривень.  

 

Асоціація газового ринку закликає Регулятора зберегти чинні постанови, якими встановлені 

збалансовані тарифи та отримати за результатами року підтвердження своєї інституційної незалежності 

та професійності у щорічному Звіті Секретаріату Енергетичного Співтовариства за 2020 рік. 

    

З повагою, 

прес-служба ГС «АГРУ» 
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