
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

ПОСТАНОВА 

30.06.2015  № 1888 

 

Про встановлення загального тарифу на транспортування природного газу, 

тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними 

трубопроводами, постачання природного газу 

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про засади функціонування 

ринку природного газу», Закону України «Про природні монополії» та Указу 

Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження 

Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифів на 

послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання 

та відбору природного газу, затвердженого постановою НКРЕ 

від 28 липня 2011 року № 1384, Процедури встановлення та перегляду тарифів 

на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, 

закачування, зберігання та відбору природного газу, затвердженої 

постановою НКРЕ від 03 квітня 2013 року № 369, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити загальний тариф на транспортування природного газу в 

розмірі 663,50 грн за 1000 м
3
 без урахування податку на додану вартість. 

2. Установити середньозважений тариф на транспортування природного 

газу магістральними трубопроводами для Публічного акціонерного 

товариства «Укртрансгаз» у розмірі 275,70 грн за 1000 м
3
 без урахування 

податку на додану вартість. 

3. Установити тариф на транспортування природного газу магістральними 

трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо 

підключені до магістральних газопроводів, у розмірі 615,10 грн  за 1000 м
3
 

без урахування податку на додану вартість. 

4. Установити середньозважений тариф на транспортування природного 

газу розподільними трубопроводами в розмірі 387,80 грн за 1000 м
3
 без 

урахування податку на додану вартість. 

5. Установити середньозважений тариф на постачання природного газу в 

розмірі 83,00 грн за 1000 м
3
 без урахування податку на додану вартість. 

6. Установити тарифи на транспортування природного газу 

магістральними трубопроводами для Публічного акціонерного 

товариства «Укртрансгаз» відповідно до території ліцензованої діяльності 

газорозподільних підприємств  згідно з додатком 1. 

7. Установити Публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» 

структуру тарифів (річної планованої тарифної виручки) на транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами згідно з додатком 2. 

8. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2015 року. 

 

 

Голова Комісії    Д.Вовк 


