
http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

06.10.2016 м. Київ N 1790 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

02 листопада 2016 р. за N 1427/29557 

Про встановлення форм надання інформації, передбаченої Порядком розподілу коштів, що надходять на поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на 

якого покладено спеціальні обов'язки, та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 жовтня 
2014 року N 212 

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", пунктів 5, 10, 11 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року N 217 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року N 1086), Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Встановити форми надання інформації, передбаченої Порядком розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання 

для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 червня 2014 року N 217 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року N 1086) (далі - Порядок), які додаються: 
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1) перелік спеціальних рахунків теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, відкритих в установлений строк такими організаціями та їх структурними 

підрозділами, які за відповідними договорами купують у постачальника природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, природний газ для 

виробництва теплової енергії або купують теплову енергію, для виробництва якої повністю або частково використовується природний газ, закуплений у 

постачальника природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки (додаток 1); 

2) довідка, що подається теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, про структуру тарифів на теплову енергію та/або надання послуг з 

централізованого опалення та/або централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, 

куплений у постачальника природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, діючих у розрахунковому місяці (додаток 2); 

3) довідка, що подається теплопостачальними/теплогенеруючими організаціями, щодо укладених договорів з оператором газотранспортної системи про 

надання послуг з транспортування природного газу або оператором газорозподільної системи про надання послуг з розподілу природного газу (додаток 3); 

4) довідка, що подається постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, про перелік теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій, яким він постачає природний газ для виробництва теплової енергії, із зазначеннями наявності у постачальника природного газу, на якого 

покладено спеціальні обов'язки, укладених договорів з оператором газотранспортної системи про надання послуг з транспортування природного газу 

теплопостачальній або теплогенеруючій організації чи оператором газорозподільної системи про надання послуг з розподілу природного газу 

теплопостачальній або теплогенеруючій організації (додаток 4); 

5) довідка, що подається постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо заборгованості за використаний 

теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями з 01 вересня 2015 року природний газ для виробництва теплової енергії за кожною категорією 

споживачів та обсягу непрофінансованої компенсації з різниці в тарифах на теплову енергію за укладеними договорами про організацію взаєморозрахунків, 

якими передбачено погашення постачальнику природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, заборгованості за природний газ для виробництва 

теплової енергії за кожною категорією споживачів, використаний теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями з 01 січня 2015 року та у наступних 

періодах (додаток 5); 

6) розрахунок нормативів перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, на рахунок оператора 

газотранспортної системи, на рахунок оператора газорозподільної системи, на спеціальні рахунки теплогенеруючих організацій за куповану теплову енергію 

та на поточні рахунки теплопостачальних/теплогенеруючих організацій відповідно до Порядку на розрахунковий місяць (додаток 6). 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

30 жовтня 2014 року N 212 "Про встановлення форм надання інформації, передбаченої Порядком розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу", зареєстровану в Міністерстві юстиції 

України 14 лютого 2015 року за N 174/26619. 
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3. Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України в установленому законодавством порядку. 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

  

Голова Комісії Д. Вовк 

ПОГОДЖЕНО:   

Міністр енергетики та 

вугільної промисловості України І. С. Насалик 

Перший заступник Міністра 

регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального 

господарства України В. А. Негода 

Голова Державної 

регуляторної служби України К. М. Ляпіна 

 

 

  

 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, відкритих в установлений строк такими організаціями та 

Додаток 1 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

06.10.2016 N 1790 
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їх структурними підрозділами, які за відповідними договорами купують у постачальника природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки, природний газ для виробництва теплової енергії або купують теплову енергію, для виробництва якої повністю 

або частково використовується природний газ, закуплений у постачальника природного газу, на якого покладено спеціальні 

обов'язки 

N 

з/п 

Повне 

найменування 

теплопостачальної 

і теплогенеруючої 

організації (за 

пунктами графи 1) 

та їх структурних 

підрозділів (за 

підпунктами графи 

1) 

Код з ЄДРПОУ 

теплопостачальної 

і теплогенеруючої 

організації 

Інформація про 

місцезнаходження (місце 

проживання) 

теплопостачальної і 

теплогенеруючої 

організації (за пунктами 

графи 1) та її структурних 

підрозділів (за підпунктами 

графи 1) 

Інформація про відкриті спеціальні рахунки теплопостачальної і 

теплогенеруючої організації (за пунктами графи 1) та її структурних 

підрозділів (за підпунктами графи 1) 

найменування 

установи 

уповноваженого 

банку, де 

відкрито 

спеціальні 

рахунки 

МФО 

номери відкритих спеціальних рахунків для 

відповідних категорій споживачів теплової 

енергії та/або комунальних послуг з 

централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води 

назва 

адміністративно- 

територіальної 

одиниці 

поштова 

адреса 
населення 

бюджетні 

установи 

релігійні 

організації 

інші 

споживачі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                     

1.1                     

1.2                     

...                     

2                     

2.1                     

2.2                     

...                     
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Примітки: 

1. У пунктах графи 1 відображаються спеціальні рахунки теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, з яких уповноваженим банком згідно з реєстром 

нормативів здійснюється перерахування коштів на спеціальні рахунки постачальника природного газу із спеціальними обов'язками та теплогенеруючих 

організацій. 

2. У підпунктах графи 1 відображаються спеціальні рахунки структурних підрозділів теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, з яких 

уповноваженим банком здійснюється перерахування коштів на спеціальні рахунки цих теплопостачальних і теплогенеруючих організацій. 

________________________ 
(посада керівника) 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(П. І. Б.) 

  М. П.   

 

 

  

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері теплопостачання С. Черних 

 

 

  

 

 

Додаток 2 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

06.10.2016 N 1790 
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Довідка, що подається теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, про структуру тарифів на теплову енергію та/або 

надання послуг з централізованого опалення та/або централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або 

частково використовується природний газ, куплений у постачальника природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, 

діючих у розрахунковому місяці 

      

 

 

(Повне найменування теплопостачальної/теплогенеруючої організації) (код за ЄДРПОУ 

організації) 
(розрахунковий 

місяць) 

 

 

грн без ПДВ 

 

 

N 

з/п 
Найменування показників 

Символ 

показника / 

одиниця 

виміру 

Категорія споживачів 

населення 
бюджетні 

установи 
релігійні 

організації 
інші 

споживачі 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ 

Орган, що встановив діючі у розрахунковому місяці тарифи 

на теплову енергію 
        

Дата та номер документів, якими встановлено діючі у 

розрахунковому місяці тарифи на теплову енергію 
        

1 Вартість теплової енергії відповідно 

до структури діючих у 

розрахунковому місяці тарифів 

всього, у тому числі: 

грн без ПДВ         

1.1    Паливо всього, у тому числі: грн без ПДВ         

1.1.1       витрати на природний газ  

      (враховуючи послуги з його  
грн без ПДВ         
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      транспортування та розподілу) з 

      урахуванням збору у вигляді  

      цільової надбавки до діючого  

      тарифу на природний газ у  

      структурі діючого у  

      розрахунковому місяці тарифу на  

      теплову енергію всього, у тому  

      числі: 

1.1.1.1          витрати на закупівлю  

         природного газу у постачальника  

         із спеціальними обов'язками з  

         урахуванням збору у вигляді  

         цільової надбавки до діючого  

         тарифу на природний газ 

грн без ПДВ         

1.1.1.2          витрати на послуги з  

         транспортування природного  

         газу 
грн без ПДВ         

1.1.1.3          витрати на послуги з розподілу  

         природного газу 
грн без ПДВ         

1.1.2       інше паливо грн без ПДВ         

1.2    Витрати на куповану теплову  

   енергію у структурі діючих у  

   розрахунковому місяці тарифів  

   всього, у тому числі: 

Вкт         

1.2.1       витрати на покупну теплову  

      енергію у теплогенеруючої  

      організації N 1 
Вкт 1         

1.2.2       витрати на покупну теплову  

      енергію у теплогенеруючої  

      організації N 2 
Вкт 2         

1.2.3       витрати на покупну теплову  

      енергію у теплогенеруючої  

      організації N 3 
Вкт 3         

1.3    Собівартість виробництва власних  

   ТЕЦ, КГУ (з використанням  

   природного газу, купленого у  

   постачальника, на якого покладено  

грн без ПДВ         
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   спеціальні обов'язки) всього, у тому  

   числі: 

1.3.1       Паливо всього, у тому числі: грн без ПДВ         

1.3.1.1          витрати на природний газ  

         (враховуючи послуги з його  

         транспортування та розподілу)  

         з урахуванням збору у вигляді  

         цільової надбавки до діючого  

         тарифу на природний газ у  

         структурі діючого у  

         розрахунковому місяці тарифу  

         на теплову енергію всього, у  

         тому числі: 

грн без ПДВ         

1.3.1.1.1             витрати на закупівлю  

            природного газу у  

            постачальника із спеціальними  

            обов'язками з урахуванням  

            збору у вигляді цільової  

            надбавки до діючого тарифу на  

            природний газ 

грн без ПДВ         

1.3.1.1.2             витрати на послуги з  

            транспортування природного  

            газу 
грн без ПДВ         

1.3.1.1.3             витрати на послуги з розподілу  

            природного газу 
грн без ПДВ         

1.3.1.2          інше паливо грн без ПДВ         

1.3.2       Сума витрат на оплату праці,  

      внески на загальнообов'язкове  

      державне соціальне страхування  

      працівників, сплату податків та  

      зборів у собівартості  

      виробництва власних ТЕЦ, КГУ  

      всього, у тому числі: 

грн без ПДВ         

1.3.2.1          Витрати на оплату праці грн без ПДВ         

1.3.2.2          Витрати на внески на  

         загальнообов'язкове державне  

         соціальне страхування  
грн без ПДВ         
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         працівників 

1.3.2.3          Витрати на сплату податків та  

         зборів 
грн без ПДВ         

1.3.3       Решта витрат грн без ПДВ         

1.4    Сума витрат на оплату праці,  

   внески на загальнообов'язкове  

   державне соціальне страхування  

   працівників, сплату податків та  

   зборів у структурі відповідних  

   діючих у розрахунковому місяці  

   тарифів на теплову енергію всього,  

   у тому числі: 

грн без ПДВ         

1.4.1       Витрати на оплату праці у  

      структурі діючих у  

      розрахунковому місяці тарифів 
грн без ПДВ         

1.4.2       Витрати на внески на  

      загальнообов'язкове державне  

      соціальне страхування працівників  

      у структурі діючих у  

      розрахунковому місяці тарифів 

грн без ПДВ         

1.4.3       Витрати на сплату податків та  

      зборів у структурі діючих у  

      розрахунковому місяці тарифів 
грн без ПДВ         

1.5    Решта витрат грн без ПДВ         

Додаткові витрати на надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання 

гарячої води (крім витрат на теплову енергію) 

Орган, що встановив діючі у розрахунковому місяці тарифи 

на комунальні послуги з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води 
        

Дата та номер документів, якими встановлено діючі у 

розрахунковому місяці тарифи на комунальні послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання 

гарячої води 

        

2 Вартість додаткових витрат на 

надання комунальних послуг з 

централізованого опалення, 

грн без ПДВ         
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централізованого постачання 

гарячої води відповідно до структури 

діючого у розрахунковому місяці 

тарифу всього, у тому числі: 

2.1    Вартість холодної води для  

   централізованого постачання  

   гарячої води 
грн без ПДВ         

2.2    Сума витрат на оплату праці,  

   внески на загальнообов'язкове  

   державне соціальне страхування  

   працівників, сплату податків та  

   зборів у структурі додаткових  

   витрат на надання комунальних  

   послуг з централізованого опалення  

   та/або централізованого  

   постачання гарячої води всього, у  

   тому числі: 

грн без ПДВ         

2.2.1       Витрати на оплату праці грн без ПДВ         

2.2.2       Витрати на внески на  

      загальнообов'язкове державне  

      соціальне страхування працівників 
грн без ПДВ         

2.2.3       Витрати на сплату податків та  

      зборів 
грн без ПДВ         

2.3    Решта витрат грн без ПДВ         

Вартість теплової енергії та/або комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання 

гарячої води відповідно до структури діючих у розрахунковому місяці тарифів 

3 Вартість теплової енергії та/або 

комунальних послуг з 

централізованого опалення, 

централізованого постачання 

гарячої води відповідно до структури 

діючих у розрахунковому місяці 

тарифів всього, у тому числі: 

Вте         

3.1    Паливо всього, у тому числі: грн без ПДВ         

3.1.1       витрати на природний газ  

      (враховуючи послуги з його  
Вгт         
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      транспортування та розподілу) з  

      урахуванням збору у вигляді  

      цільової надбавки до діючого  

      тарифу на природний газ у  

      структурі діючого у  

      розрахунковому місяці тарифу на  

      теплову енергію всього, у тому  

      числі: 

3.1.1.1          витрати на закупівлю  

         природного газу у постачальника  

         із спеціальними обов'язками з  

         урахуванням збору у вигляді  

         цільової надбавки до діючого  

         тарифу на природний газ 

грн без ПДВ         

3.1.1.2          витрати на послуги з  

         транспортування природного  

         газу 
Вг тр         

3.1.1.3          витрати на послуги з розподілу  

         природного газу Вг р         

3.1.2       інше паливо грн без ПДВ         

3.2    Сума витрат на оплату праці,  

   внески на загальнообов'язкове  

   державне соціальне страхування  

   працівників, сплату податків та  

   зборів у структурі діючих у  

   розрахунковому місяці тарифів  

   всього, у тому числі: 

грн без ПДВ         

3.2.1       Витрати на оплату праці у  

      структурі діючих у  

      розрахунковому місяці тарифів 
Взп         

3.2.2       Витрати на внески на  

      загальнообов'язкове державне  

      соціальне страхування працівників  

      у структурі діючих у  

      розрахунковому місяці тарифів 

Ввідр         

3.2.3       Витрати на сплату податків та  

      зборів у структурі діючих у  
Впод         
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      розрахунковому місяці тарифів 

3.3    Решта витрат грн без ПДВ         

 

 

_____________________________________________________ 
(орган місцевого самоврядування, посада) 

____________ 
(підпис) 

____________ 
(П. І. Б.) 

  М. П.   

_____________________________________________________ 
(посада керівника теплопостачальної/теплогенеруючої організації) 

____________ 
(підпис) 

____________ 
(П. І. Б.) 

  М. П.   

 

 

  

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері теплопостачання С. Черних 

 

 

  

 

 

Додаток 3 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
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Довідка, що подається теплопостачальними/теплогенеруючими організаціями щодо укладених договорів з оператором 

газотранспортної системи про надання послуг з транспортування природного газу або оператором газорозподільної системи про 

надання послуг з розподілу природного газу 

      

 

 

(повне найменування теплопостачальної/теплогенеруючої організації) (код за ЄДРПОУ 

організації) 
(розрахунковий 

місяць) 

 

 

грн без ПДВ 

 

 

N 

з/п 
Найменування показників 

Символ 

показника / 

одиниця 

виміру 

Категорія споживачів 

населення 
бюджетні 

установи 
релігійні 

організації 
інші 

споживачі 

1 2 3 4 5 6 7 

Інформація про договірні відносини з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні 

обов'язки 

1 Повна назва постачальника 

природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки 
          

2 Код за ЄДРПОУ постачальника 

природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки 
          

3 Реквізити договорів (дата, N) на 

постачання природного газу для 

виробництва теплової енергії 
  

        

4 Ціна природного газу (враховуючи 

послуги з його транспортування та 

розподілу) з урахуванням збору у 

грн/тис. куб. 

м без ПДВ 
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вигляді цільової надбавки до діючого 

тарифу на природний газ за 

договором всього, у тому числі: 

5       ціна реалізації природного газу з  

      урахуванням збору у вигляді  

      цільової надбавки до діючого  

      тарифу на природний газ 

грн/тис. куб. 

м без ПДВ 
        

6       тариф на транспортування  

      природного газу магістральними  

      трубопроводами за договором 

грн/тис. куб. 

м без ПДВ 
        

7       тариф на розподіл природного газу  

      розподільними трубопроводами за  

      договором 

грн/тис. куб. 

м без ПДВ 
        

Інформація про договірні відносини з оператором газотранспортної системи 

8 Повна назва оператора 

газотранспортної системи 
          

9 Код за ЄДРПОУ оператора 

газотранспортної системи 
          

10 Реквізити договорів (дата, N) з 

газотранспортною організацією на 

послуги з транспортування 

природного газу 

  

        

11 Тариф на транспортування 

природного газу магістральними 

трубопроводами за договором 

грн/тис. куб. 

м без ПДВ 
        

Інформація про договірні відносини з оператором газорозподільної системи 

12 Повна назва оператора 

газорозподільної системи 
          

13 Код за ЄДРПОУ оператора 

газорозподільної системи 
          

14 Реквізити договорів (дата, N) з 

газорозподільною організацією на 

послуги з розподілу природного газу 
  

        

15 Тариф на розподіл природного газу грн/тис. куб.         

http://yurist-online.org/
http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

розподільними трубопроводами за 

договором 
м без ПДВ 

Інформація про договірні відносини з теплогенеруючими організаціями (ТГО) щодо закупівлі теплової енергії 

16 Повна назва ТГО1           

17 Код за ЄДРПОУ ТГО1           

18 Реквізити договорів (дата, N) з ТГО1 

на закупівлю теплової енергії 
          

19 Ціна покупної теплової енергії за 

відповідними договорами 
грн/Гкал без 

ПДВ 
        

20 Повна назва ТГО2           

21 Код за ЄДРПОУ ТГО2           

22 Реквізити договорів (дата, N) з ТГО2 

на закупівлю теплової енергії 
          

23 Ціна покупної теплової енергії за 

відповідними договорами 
грн/Гкал без 

ПДВ 
        

24 Повна назва ТГО3           

25 Код ЄДРПОУ ТГО3           

26 Реквізити договорів (дата, N) з ТГО3 

на закупівлю теплової енергії 
          

27 Ціна покупної теплової енергії за 

відповідними договорами 
грн/Гкал без 

ПДВ 
        

 

 

_____________________________________________________ 
(посада керівника теплопостачальної/теплогенеруючої організації) 

____________ 
(підпис) 

____________ 
(П. І. Б.) 

  М. П.   
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Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері теплопостачання С. Черних 

 

 

  

 

 

Довідка, що подається постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, про перелік теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій, яким він постачає природний газ для виробництва теплової енергії, із зазначеннями наявності у 

постачальника природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, укладених договорів з оператором газотранспортної 

системи про надання послуг з транспортування природного газу теплопостачальній або теплогенеруючій організації чи оператором 

газорозподільної системи про надання послуг з розподілу природного газу теплопостачальній або теплогенеруючій організації 

N 

з/п 

Повна назва 

теплопостачальної/ 

теплогенеруючої 

організації 

Код за ЄДРПОУ 

теплопостачальної/ 

теплогенеруючої 

організації 

Інформація про договірні відносини з 

теплопостачальною/теплогенеруючою 

організацією 

Категорії споживачів 

населення 
бюджетні 

установи 

релігійні 

організації 

інші 

споживачі 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1     Реквізити договорів (дата, N) з 

теплопостачальною/теплогенеруючою 

організацією на постачання природного 

газу для виробництва теплової енергії 

        

Загальна ціна природного газу 

(враховуючи послуги з його 

транспортування та розподілу) з 

        

Додаток 4 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

06.10.2016 N 1790 
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урахуванням збору у вигляді цільової 

надбавки до діючого тарифу на природний 

газ за договором всього, грн/тис. куб. м без 

ПДВ 

Наявність у постачальника природного 

газу, на якого покладено спеціальні 

обов'язки, укладених договорів з 

оператором газотранспортної системи про 

надання послуг з транспортування 

природного газу 

теплопостачальній/теплогенеруючій 

організації (так/ні) 

        

Наявність у постачальника природного 

газу, на якого покладено спеціальні 

обов'язки, укладених договорів з 

оператором газорозподільної системи про 

надання послуг з розподілу природного 

газу теплопостачальній/теплогенеруючій 

організації (так/ні) 

        

2     Реквізити договорів (дата, N) з 

теплопостачальною/теплогенеруючою 

організацією на постачання природного 

газу для виробництва теплової енергії 

        

Загальна ціна природного газу 

(враховуючи послуги з його 

транспортування та розподілу) з 

урахуванням збору у вигляді цільової 

надбавки до діючого тарифу на природний 

газ за договором всього, грн/тис. куб. м без 

ПДВ 

        

Наявність у постачальника природного 

газу, на якого покладено спеціальні 

обов'язки, укладених договорів з 
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оператором газотранспортної системи про 

надання послуг з транспортування 

природного газу 

теплопостачальній/теплогенеруючій 

організації (так/ні) 

Наявність у постачальника природного 

газу, на якого покладено спеціальні 

обов'язки, укладених договорів з 

оператором газорозподільної системи про 

надання послуг з розподілу природного 

газу теплопостачальній/теплогенеруючій 

організації (так/ні) 

        

3     Реквізити договорів (дата, N) з 

теплопостачальною/теплогенеруючою 

організацією на постачання природного 

газу для виробництва теплової енергії 

        

Загальна ціна природного газу 

(враховуючи послуги з його 

транспортування та розподілу) з 

урахуванням збору у вигляді цільової 

надбавки до діючого тарифу на природний 

газ за договором всього, грн/тис. куб. м без 

ПДВ 

        

Наявність у постачальника природного 

газу, на якого покладено спеціальні 

обов'язки, укладених договорів з 

оператором газотранспортної системи про 

надання послуг з транспортування 

природного газу 

теплопостачальній/теплогенеруючій 

організації (так/ні) 

        

Наявність у постачальника природного 

газу, на якого покладено спеціальні 
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обов'язки, укладених договорів з 

оператором газорозподільної системи про 

надання послуг з розподілу природного 

газу теплопостачальній/теплогенеруючій 

організації (так/ні) 

...               

 

 

________________________ 
(посада керівника) 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(П. І. Б.) 

 

 

  

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері теплопостачання С. Черних 

 

 

  

 

 

Довідка, що подається постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо заборгованості за 

використаний теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями з 1 вересня 2015 року природний газ для виробництва 

теплової енергії за кожною категорією споживачів та обсягу непрофінансованої компенсації з різниці в тарифах на теплову енергію 

Додаток 5 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

06.10.2016 N 1790 
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за укладеними договорами про організацію взаєморозрахунків, якими передбачено погашення постачальнику природного газу, на 

якого покладено спеціальні обов'язки, заборгованості за природний газ для виробництва теплової енергії за кожною категорією 

споживачів, використаний теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями з 01 січня 2015 року та у наступних періодах 

_______________ 201_ року 

N  

з/

п 

Повна 

назва 

теплопост

а- 

чальної/ 

теплогене- 

руючої 

організації 

Код за 

ЄДРПОУ 

теплопост

а- 

чальної/ 

теплогене- 

руючої 

організації 

Період 

Вартість використаного природного газу за 

відповідною категорією споживачів з 1 

вересня 2015 року до останнього числа 

(включно) місяця, що передував місяцю, 

попередньому до розрахункового, грн з ПДВ 

Заборгованість за природний газ для 

виробництва теплової енергії за відповідною 

категорією споживачів, використаний з 01 

вересня 2015 року до останнього числа 

(включно) місяця, що передував місяцю, 

попередньому до розрахункового, грн з ПДВ 

Обсяг непрофінансованої компенсації різниці 

в тарифах на теплову енергію за укладеними 

договорами про організацію 

взаєморозрахунків, якими передбачено 

погашення постачальнику природного газу, 

на якого покладено спеціальні обов'язки, 

заборгованості за природний газ для 

виробництва теплової енергії за відповідною 

категорією споживачів, використаний з 01 

січня 2015 року до останнього числа 

(включно) місяця, що передував місяцю, 

попередньому до розрахункового, грн 

насе- 

ленн

я 

бюджет

ні 

установ

и 

релігійні 

організац

ії 

інші 

спожива

чі 

всьог

о 

насе- 

ленн

я 

бюджет

ні 

установ

и 

релігійні 

організац

ії 

інші 

спожива

чі 

всьог

о 

насе- 

ленн

я 

бюджет

ні 

установ

и 

релігійні 

організац

ії 

інші 

спожива

чі 

всьог

о 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

1     Р-2                               

з 

01.09.201

5 до Р-2* 
                              

2     Р-2                               

з 

01.09.201

5 до Р-2* 
                              

...     ...                               
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____________ 

* Р-2 - місяць, що передує попередньому до розрахункового. 

____________________________________ 
(найменування посади керівника) 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(П. І. Б.) 

             М. П.   

 

 

  

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері теплопостачання С. Черних 

 

 

  

 

 

Розрахунок нормативів перерахування коштів на рахунок постачальника природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, 

на рахунок оператора газотранспортної системи, на рахунок оператора газорозподільної системи, на спеціальні рахунки 

теплогенеруючих організацій за куповану теплову енергію та на поточні рахунки теплопостачальних/теплогенеруючих організацій 

відповідно до Порядку на розрахунковий місяць _______________ 20__ року 

_____________________________________________________________________________________ 
(повне найменування теплопостачальної/теплогенеруючої організації) 

Додаток 6 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

06.10.2016 N 1790 
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Код за ЄДРПОУ організації   Розрахунковий місяць   

 

 

N 

з/п 
Найменування показників 

Символ 

показника 
Населення 

Бюджетні 

установи 

Релігійні 

організації 
Інші споживачі 

1 Витрати на природний газ (враховуючи послуги з 

його транспортування та розподілу) з урахуванням 

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу 

на природний газ у структурі діючого у 

розрахунковому місяці тарифу, грн. без ПДВ 

Вгт         

2 Витрати на послуги з транспортування природного 

газу у структурі діючого у розрахунковому місяці 

тарифу, грн. без ПДВ 
Вг тр         

3 Витрати на послуги з розподілу природного газу у 

структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, 

грн. без ПДВ 
Вг р         

4 Вартість теплової енергії та/або комунальних послуг з 

централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води відповідно до структури 

діючого у розрахунковому місяці тарифу, грн. без 

ПДВ 

Вте         

5 Норматив перерахування коштів на рахунок 

оператора газотранспортної системи, % 
Нг тр         

6 Норматив перерахування коштів на рахунок 

оператора газорозподільної системи, % 
Нг р         

7 Базовий норматив перерахування коштів 

постачальнику природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки, % 
Нг б         
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8 Заборгованість за природний газ для виробництва 

теплової енергії за відповідною категорією 

споживачів, використаний з 01 вересня 2015 року до 

останнього числа (включно) місяця, що передував 

місяцю, попередньому до розрахункового, грн. з ПДВ 

Зк         

9 Обсяг непрофінансованої компенсації різниці в 

тарифах на теплову енергію за укладеними 

договорами про організацію взаєморозрахунків, 

якими передбачено погашення постачальнику 

природного газу, на якого покладено спеціальні 

обов'язки, заборгованості за природний газ для 

виробництва теплової енергії за відповідною 

категорією споживачів, використаний з 01 січня 2015 

року до останнього числа (включно) місяця, що 

передував місяцю, попередньому до розрахункового, 

грн. 

Рт         

10 Вартість використаного природного газу за 

відповідною категорією споживачів з 1 вересня 2015 

року до останнього числа (включно) місяця, що 

передував місяцю, попередньому до розрахункового, 

грн. з ПДВ 

Вгф         

11 Коефіцієнт рівня розрахунків за договорами купівлі-

продажу (постачання) природного газу з 

постачальником природного газу із спеціальними 

обов'язками 

Кр         

12 Норматив перерахування коштів на рахунок 

постачальника природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки, % 
Нг псо         

13 Загальний норматив перерахування коштів за 

природний газ (враховуючи послуги з його 

транспортування та розподілу), % 
Нг         

14 Витрати на куповану теплову енергію у Вкт1         
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теплогенеруючої організації N 1 у структурі діючого 

у розрахунковому місяці тарифу, грн. без ПДВ 

15 Норматив перерахування коштів за куповану теплову 

енергію на спеціальний рахунок теплогенеруючої 

організації N 1, яка для виробництва теплової енергії 

використовує природний газ, що постачається 

постачальником природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки, % 

Нтг1         

16 Витрати на куповану теплову енергію у 

теплогенеруючої організації N 2 у структурі діючого 

у розрахунковому місяці тарифу, грн. без ПДВ 
Вкт2         

17 Норматив перерахування коштів за куповану теплову 

енергію на спеціальний рахунок теплогенеруючої 

організації N 2, яка для виробництва теплової енергії 

використовує природний газ, що постачається 

постачальником природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки, % 

Нтг2         

18 Витрати на куповану теплову енергію у 

теплогенеруючої організації N 3 у структурі діючого 

у розрахунковому місяці тарифу, грн. без ПДВ 
Вкт3         

19 Норматив перерахування коштів за куповану теплову 

енергію на спеціальний рахунок теплогенеруючої 

організації N 3, яка для виробництва теплової енергії 

використовує природний газ, що постачається 

постачальником природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки, % 

Нтг3         

20 Сума нормативів перерахування коштів за куповану 

теплову енергію на спеціальні рахунки усіх 

теплогенеруючих організацій, які для виробництва 

теплової енергії використовують природний газ, що 

постачається постачальником природного газу, на 

якого покладено спеціальні обов'язки, % 

Нтг i         
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21 Витрати на оплату праці у структурі діючого у 

розрахунковому місяці тарифу, грн. без ПДВ 
Взп         

22 Витрати на внески на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників у структурі 

діючого у розрахунковому місяці тарифу, грн. без 

ПДВ 

Ввідр         

23 Витрати на сплату податків та зборів у структурі 

діючого у розрахунковому місяці тарифу, грн. без 

ПДВ 
Впод         

24 Граничний норматив перерахування коштів на 

поточний рахунок 

теплопостачальної/теплогенеруючої організації, % 
Нгран         

25 Норматив перерахування коштів на поточний рахунок 

теплопостачальної/теплогенеруючої організації, % 
Нт         

26 Загальний норматив перерахування коштів за 

природний газ (враховуючи послуги з його 

транспортування та розподілу) з урахуванням Нгран, 

% 

Нг'         

27 Норматив перерахування коштів на рахунок 

постачальника природного газу, на якого покладено 

спеціальні обов'язки з урахуванням Нгран, % 
Нг'псо         

 

 

Формули розрахунку: 

Нг тр 

= 

Вг тр  
______ 

Вте 

х 100; Нг р = 
Вг р  

______ 

Вте 

х 100; Нг б = 
Вгт  

______ 

Вте 

х 100 - Нг тр - 

Нг р; 
Кр = 1 + 

Зк - Рт 
_______ 

Вгф 
; Нг псо = Нг б х 

Кр; 
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Нг = Нг псо + Нг тр + Нг 

р; 
Нтг = 

Вкт 
_______ 

Вте 
х 100; Нгран = 

Взп + Ввідр + Впод 
___________________ 

Вте 
х 100; Нт =100 -  Нтг i - 

Нг. 

 

 

________________________ 
(посада керівника) 

____________ 
(підпис) 

________________________ 
(П. І. Б.) 

  М. П.   

 

 

  

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері теплопостачання С. Черних 
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