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Обґрунтування 

до рішення про схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 
тарифів на послуги розподілу природного газу  

 
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про 

ринок природного газу», статті 17 Закону України «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі – НКРЕКП) 
належить, зокрема встановлення тарифів на товари (послуги) суб'єктів 
природних монополій.  

Відповідно до положень частини другої статті 12 Закону України «Про 
ціни і ціноутворення» та частини шостої статті 4 Закону України «Про ринок 
природного газу» (далі – Закон) державні регульовані ціни (тарифи) повинні 
бути економічно обґрунтованими, встановленими виходячи із економічно 
обґрунтованих витрат відповідного суб'єкта ринку природного газу та з 
урахуванням належного рівня рентабельності. 

Операторами ГРМ з урахуванням положень Методики визначення та 
розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу (постанова НКРЕКП 
від 25.02.2016 №236, далі – Методика) було подано до НКРЕКП заяви та 
відповідні пакети документів щодо встановлення (перегляду) тарифів на послуги 
розподілу природного газу. Враховуючи зазначене, Департаментом із 
регулювання відносин у нафтогазовій сфері було проведено аналіз поданих 
документів та результатів ліцензованої діяльності газорозподільних підприємств 
за 2017 – 2019 роки в порівнянні з установленими структурами тарифів, а також 
факторів, що впливали на ефективність провадження такої діяльності. 

За результатами проведеного аналізу було 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, тощо.  

При цьому, планування витрат, що включаються до планованої тарифної 
виручки було здійснено, виходячи з обґрунтованих витрат суб’єктів 
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господарювання, які здійснюють діяльність із розподілу природного газу з 
урахуванням, зокрема: 

1) державних і галузевих нормативів використання палива, 
електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації; 

2) витрат на управління та обслуговування газорозподільних систем за 
основними напрямами: експлуатація газорозподільних систем; облік 
природного газу в газорозподільній системі; повірка та ремонт приладів обліку; 

3) ставок податків, зборів (обов’язкових платежів); 
4) прогнозного індексу цін виробників промислової продукції і споживчих 

цін у планованому періоді; 
5) звітних даних форми N 4-НКРЕКП-розподіл природного газу та/або 

форми N 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг суб'єкта господарювання з розподілу 
природного газу за попередні три роки; 

6) необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації 
газорозподільних систем, що знаходяться на балансі підприємства; 

7) експлуатації, обслуговування та утримання інших необоротних 
матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з розподілом природного газу. 

Загальна планована річна замовлена потужність розподілу природного 
газу ліцензіата на планований період визначена відповідно до положень  глави 
6 розділу VI Кодеку газородподільних систем, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (із змінами)(далі – Кодекс ГРМ). 

Повна планована собівартість включає: 
Матеріальні витрати, до складу яких включено витрати, пов'язані з: 
використанням палива, електроенергії та природного газу на власні 

потреби; 
використанням природного газу на нормативні та виробничо-технологічні 

втрати / витрати природного газу (далі - ВТВ); 
використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних 

частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших 
матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного 
процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг розподілу 
природного газу. 

Ціну природного газу, що використовується для ВТВ визначено з 
урахуванням даних моніторингу рівня оптової ціни природного газу та аналізу 
тенденцій зміни ціни природного газу на нерегульованому сегменті оптового 
ринку природного газу України.  

При визначенні витрат пов’язаних з використанням природного газу на 
ВТВ враховано розміри нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат 
природного газу встановлені НКРЕКП. 

Кошти, передбачені у структурі тарифу на послуги розподілу природного 
газу, за результатами проведеного аналізу та здійснених розрахунків, 
дозволяють забезпечити покриття планованих витрат, пов’язаних із закупівлею 
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природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-
технологічних втрат/витрат природного газу ліцензіатів, які здійснюють 
діяльність із розподілу природного газу. 

Визначення витрат на оплату праці здійснено з урахуванням прогнозних 
індексу споживчих цін та індексу зростання номінальної середньомісячної 
заробітної плати працівників, скоригованого на індекс споживчих цін (індекс 
зростання реальної середньомісячної заробітної плати), відповідно до прогнозу 
економічного і соціального розвитку України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671, а також приведення середньої 
заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника ліцензіата до рівня 
середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, 
зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата або зайнятого у 
промисловості України, наростаючим підсумком за звітними даними періоду із 
січня по серпень 2020 року. 

Сума планованих амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу 
визначена з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних 
матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі: 

виробничого призначення; 
адміністративного призначення; 
загальновиробничого призначення. 
При цьому, при визначенні планованої амортизації газорозподільних 

підприємств відповідно до положень статті 9 Закону України «Про природні 
монополії» враховано амортизацію, яка згідно з Податковим кодексом України 
враховується при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток 
підприємств. 

Положеннями Кодексу ГРМ визначено, що амортизаційні відрахування є 
джерелом фінансування планів розвитку газорозподільних систем.  

Відповідно до положень Методики до інших планованих прямих витрат 
при розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу включаються, 
зокрема: 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
працівників, які безпосередньо пов'язані з наданням послуг розподілу 
природного газу; 

витрати на послуги сторонніх організацій, пов'язані із забезпеченням 
належного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальних робіт, 
передбачених проектно-технічною документацією, освоєнням нових 
потужностей, що використовуються для надання послуг розподілу природного 
газу; 

витрати, пов'язані зі створенням обмінного фонду приладів обліку газу, у 
межах 3 відсотків від установленої кількості приладів обліку у населення, 
витрати на заміну лічильників; 

витрати на періодичну повірку приладів обліку природного газу; 
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витрати, пов'язані із замовленням послуг інших суб'єктів господарювання, 
прямо пов'язаних з наданням послуг розподілу природного газу; 

інші прямі витрати, до складу яких включаються всі необхідні виробничі 
витрати та платежі, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг розподілу 
природного газу, щодо яких Податковим кодексом України прямо не 
встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не 
встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до 
оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III 
Податкового кодексу України. 

На виконання Закону України «Про забезпечення комерційного обліку 
природного газу» з урахуванням змін передбачених проектом Закону 
від 05.11.2020 № 4248-1, необхідно передбачити фінансування встановлення 
лічильників природного газу за рахунок коштів тарифу на послуги розподілу 
природного газу газорозподільних підприємств, якими ще не забезпечений 
стовідсотковий комерційний облік природного газу.  

Відповідно до статті 9 Закону України «Про природні монополії» державне 
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі 
принципів, зокрема самоокупності суб'єктів природних монополій. 

Положеннями Методики передбачено, що при розрахунку тарифу на 
послуги розподілу природного газу до складу планованої тарифної виручки 
включається планований прибуток, який визначається з урахуванням 
необхідності, зокрема: 

здійснення інвестицій, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу 
природного газу, у тому числі на виробничі інвестиції; 

фінансування компенсації витрат, яких зазнало підприємство, та інших 
обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
господарювання, які не були включені до складу витрат структури тарифу і щодо 
яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень у частині 
коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені 
відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України. 

Так, при розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу 
враховано: 

1) необхідність фінансування компенсацій недоотриманої тарифної 

виручки за 2015  2019 роки. Розрахунки здійснено виходячи зі звітних даних 
щодо фактичних річних обсягів надання послуг розподілу природного газу 
кожного ліцензіата, а також даних перевірок дотримання Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і 
газу (метану) вугільних родовищ.  

2) необхідність  фінансування компенсацій витрат, пов’язаних із різницею 
в цінах при закупівлі у 2015 – 2019 роках природного газу, необхідного для 
забезпечення ВТВ. Розрахунки здійснено виходячи з даних про обсяги 
використання природного газу на ВТВ по кожному ліцензіату у відповідних 
роках та оптової ціни природного газу на нерегульованому сегменті оптового 



5 

ринку природного газу України за результатами моніторингу за відповідні 
періоди.  

3) рішення судів, які набрали законної сили, а саме: 
для АТ «Київоблгаз» судові рішення у справах № 826/8168/17 та 

№ 826/13735/18; 
для АТ «Херсонгаз» судові рішення у справі № 540/1240/19. 
З огляду  на зазначене  відповідні компенсації витрат за попередні періоди 

передбачені структурами тарифів ПрАТ «Гадячгаз», АТ «Київоблгаз», 
ВАТ «Кіровоградгаз», ПрАТ «Коростишівгаз», АТ «Лубнигаз», 
АТ «Луганськгаз», ПАТ «Маріупольгаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», 
АТ «Одесагаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», ПрАТ «Уманьгаз»,  
АТ «Херсонгаз», АТ «Черкасигаз», ПрАТ «НГХП «Сірка». 

Разом з цим, у зв'язку із отриманням додаткової річної тарифної виручки 
порівняно із затвердженою у діючих тарифах та невиконанням постанов 
НКРЕКП щодо накладення штрафу на відповідних Операторів ГРМ за 
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 
природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ передбачено 
коригування планованої річної тарифної виручки у бік зменшення 
ПАТ «Донецькоблгаз», АТ «Київгаз»,  ПрАТ «Кременчукгаз», 
ПрАТ «Тернопільміськгаз»,  ПрАТ «Шепетівкагаз», ДП «Кременецьке УПРГ».  

З метою недопущення різкого зростання тарифів на послуги розподілу 
природного газу на території діяльності ліцензіата та забезпечення покриття усіх 
обґрунтованих витрат ліцензіатів, Департаментом пропонується при перегляді 
тарифів включити до структури тарифів відповідні  компенсації/коригування 
враховуючи їх частинами протягом декількох періодів.  

З урахуванням вищезазначених факторів, тарифи на послуги розподілу 
природного газу з 01.01.2021 складуть: 

  

№ з/п Назва підприємства 
Тариф на послуги розподілу 
природного газу (грн за 1 м3 

на місяць без ПДВ) 

1 ПрАТ «Гадячгаз» 1,86 
2 ПАТ «Донецькоблгаз» 1,11 
3 АТ «Київгаз» 0,32 
4 АТ «Київоблгаз» 1,55 
5 ВАТ «Кіровоградгаз» 1,75 
6 ПрАТ «Коростишівгаз» 1,88 
7 ПрАТ «Кременчукгаз» 0,43 
8 АТ «Лубнигаз» 2,62 
9 АТ «Луганськгаз» 1,13 
10 ПАТ «Маріупольгаз» 1,63 
11 ПрАТ «Мелітопольгаз» 2,36 
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12 АТ «Одесагаз» 0,89 
13 АТ «Полтавагаз» 2,07 
14 ПрАТ «Тернопільгаз» 2,34 
15 ПрАТ «Тернопільміськгаз» 0,94 
16 ПрАТ «Уманьгаз» 2,24 
17 АТ «Херсонгаз» 1,80 
18 АТ «Черкасигаз» 0,59 
19 ПрАТ «Шепетівкагаз» 1,19 
20 ПрАТ «НГХП «Сірка» 1,28 
21 ДП «Кременецьке УПРГ» 1,44 
22 ТзОВ «Спектргаз» 2,66 

 
З огляду на зазначене, Департамент пропонує:  
1. Схвалити відповідні проєкти постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги розподілу природного газу для ПрАТ «Гадячгаз», 
ПАТ «Донецькоблгаз», АТ «Київгаз», АТ «Київоблгаз», ВАТ «Кіровоградгаз», 
ПрАТ «Коростишівгаз», ПрАТ «Кременчукгаз», АТ «Лубнигаз», 
АТ «Луганськгаз», ПАТ «Маріупольгаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», 
АТ «Одесагаз», АТ «Полтавагаз», ПрАТ «Тернопільгаз», 
ПрАТ «Тернопільміськгаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Херсонгаз», 
АТ «Черкасигаз», ПрАТ «Шепетівкагаз», ПрАТ «НГХП «Сірка», 
ДП «Кременецьке УПРГ» та ТзОВ «Спектргаз». 

 
2. Оприлюднити відповідні проєкти постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги розподілу природного газу на офіційному вебсайті НКРЕКП 
з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб. 
 
 
Директор Департаменту із регулювання  
відносин у нафтогазовій сфері                                                      Т. Рябуха 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ГАДЯЧГАЗ»:  

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,86 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3016 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 
 

Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 

 
 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
1,86

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 60 372,1
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 52 820,5

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 17 805,4

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 16 535,1

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 1 270,3

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 24 870,0
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 2 194,5
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 7 950,6

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 5 471,4

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 133,1

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 863,6

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 1 482,5
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 7 551,6

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 2 223,4
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 4 062,5

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 32 405,1

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАДЯЧГАЗ»
з 1 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:  

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,11 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3019 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                                    В. Тарасюк 

 

 
 
 
 

   



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на місяць 

(без ПДВ)
1,11

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 729 784,5
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 736 453,9

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 196 593,5

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 178 277,3

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 18 316,2

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 375 894,8
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 10 094,2
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 153 871,4

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 82 696,9

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 2 691,8

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 14 321,8

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних лічильників 
газу населенню

тис. грн 27 946,4

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 26 214,5
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 23 206,1

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 5 047,1
2.3 Коригування тарифної виручки тис. грн -29 875,5

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 655 357,2

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                          
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

з 01 січня 2021 року

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для АТ «КИЇВГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВГАЗ»: 
тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 0,32 грн за 1 м3  

на місяць (без урахування ПДВ); 
структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 

додатком. 
 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3024 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «КИЇВГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на 
місяць (без ПДВ)

0,32

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 863 855,4
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 868 245,7

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 134 587,9

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 98 072,4

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 36 515,5

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 358 814,7
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 54 026,7
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 320 816,4

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 78 939,2

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 404,6

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 17 883,8

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних лічильників 
газу населенню

тис. грн 182 620,0

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 39 968,8
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 47 368,9

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 27 013,4
2.3 Коригування тарифної виручки тис. грн -51 759,2

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 2 711 295,4

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КИЇВГАЗ»
з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для АТ «КИЇВОБЛГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,55 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3025 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «КИЇВОБЛГАЗ» (із змінами). 

 



2 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 
 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 

 
 
 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
1,55

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 2 177 487,5
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 2 007 462,5

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 934 584,8

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 872 820,0

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 61 764,8

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 739 162,6
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 35 549,9
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 298 165,2

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 162 615,8

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 4 865,4

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 58 903,3

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 71 780,7
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 170 025,0

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 35 549,9
2.2.2             компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 85 177,3

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 1 400 561,9

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,75 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3026 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
1,75

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 544 900,2
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 518 398,7

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 170 534,6

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 158 166,0

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 12 368,6

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 244 271,5
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 9 747,8
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 93 844,8

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 53 739,7

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 371,0

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 7 636,2

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних лічильників 
газу населенню

тис. грн 16 538,0

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 14 559,9
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 26 501,5

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 7 310,9
2.2.2             компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 6 474,3

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 310 997,4

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  «КІРОВОГРАДГАЗ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,88 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3027 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 

 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
1,88

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 28 517,0
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 25 944,6

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 10 485,4

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 9 627,7

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 857,7

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 10 222,0
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 490,4
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 4 746,8

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 2 248,8

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 63,4

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 413,4

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 2 021,2
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 2 572,4

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 449,4
2.2.2             компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 1 486,6

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 15 150,7

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 0,43 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3028 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 

 

 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на 
місяць (без ПДВ)

0,43

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 238 370,5
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 232 858,5

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 48 217,7

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 42 747,2

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 5 470,5

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 122 530,2
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 9 266,2
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 52 844,4

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 26 956,6

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 476,8

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 3 195,0

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних лічильників 
газу населенню

тис. грн 13 278,5

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 7 937,5
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 24 122,2

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 18 532,4
2.3 Коригування тарифної виручки тис. грн -18 610,2

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 559 713,5

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для АТ «ЛУБНИГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 2,62 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3030 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «ЛУБНИГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ з/п Елементи витрат
  планованої річної тарифної виручки

Одиниці виміру Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць 
(без ПДВ)

2,62

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 222 349,2
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 186 327,3

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 71 588,7
2.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 

нормовані та питомі втрати, та власні потреби
тис. грн

64 409,9

2.1.1.2              вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн
7 178,8

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 78 451,7
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 7 066,6
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 29 220,3

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн
17 259,4

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 300,0

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн
3 079,6

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 8 581,3
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 36 021,9

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 14 133,2
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 17 407,2

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м
3
 на рік 84 751,3

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ»

з 01січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,13 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3031 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
1,13

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 606 850,0
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 557 747,5

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 227 459,3

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 217 223,4

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 10 235,9

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 247 972,9
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 6 835,6
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 75 479,7

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 54 554,0

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 861,0

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 425,0

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 19 639,7
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 49 102,5

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 5 126,7
2.2.2             компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 30 203,0

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 535 167,2

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ  «ЛУГАНСЬКГАЗ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,63 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3033 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 

 
 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
1,63

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 300 378,5
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 264 524,1

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 75 356,2

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 66 077,6

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 9 278,6

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 130 141,7
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 7 960,3
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 51 065,9

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 28 631,2

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 741,7

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 3 760,0

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 17 933,0
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 35 854,4

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 7 960,3
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 22 424,8

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 183 786,0

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

з 01 січня 2021 року

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 2,36 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3034 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на 
місяць (без ПДВ)

2,36

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 188 099,3
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 165 703,8

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 51 070,6

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 47 457,0

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на 
ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 3 613,6

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 74 767,0
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 2 000,6
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 37 865,6

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 16 448,7

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 458,7

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 3 963,7

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу 
населенню

тис. грн 11 427,4

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 5 567,1
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 22 395,5

2.2.1 у т.ч.: компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 18 302,9
Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу природного 
газу, усього

1000 м3 на рік 79 685,6

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»
з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для АТ «ОДЕСАГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОДЕСАГАЗ»: 
тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 0,89 грн за 1 м3  

на місяць (без урахування ПДВ); 
структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 

додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3036 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «ОДЕСАГАЗ» (із змінами). 

 
3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 

наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
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комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 

 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру Значення показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
0,89

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 1 288 632,1
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 1 067 975,8

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 400 655,4

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 360 187,9

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 40 467,5

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 416 954,2
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 53 701,7
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 196 664,5

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 91 729,9

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 589,3

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 41 535,8

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних 
лічильників газу населенню

тис. грн 5 743,1

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 56 066,4
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 220 656,3

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 107 403,4
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 87 896,0

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 1 449 145,4

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»
з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для АТ «ПОЛТАВАГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 2,07 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3037 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «ПОЛТАВАГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на місяць 

(без ПДВ)
2,07

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 992 197,7
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 873 470,5

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 323 147,9

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 297 394,8

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 25 753,1

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 364 355,5
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 26 219,3
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 159 747,8

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 80 158,2

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 2 237,6

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 19 047,1

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних 
лічильників газу населенню

тис. грн 26 131,2

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 32 173,7
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 118 727,2

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 26 219,3
2.2.2            компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 71 326,6

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 478 878,1

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 2,34 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3040 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць 
(без ПДВ)

2,34

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 648 511,9
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 572 279,2

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 229 446,4

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 216 370,0

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 13 076,4

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 238 002,1
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 14 895,3
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 89 935,4

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 52 360,5

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 980,0

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 9 444,7

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 27 150,2
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 76 232,7

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 26 371,1
2.2.2            компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 35 927,0

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу природного 
газу, усього

1000 м3 на рік 276 634,8

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для 
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 0,94 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3041 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» (із змінами). 

 



2 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 

 

 
 
 
 

   

   

   

   

   



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
0,94

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 139 553,1
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 139 856,8

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 85 131,3

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 83 056,0

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 2 075,3

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 34 132,1
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 1 889,7
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 18 703,7

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 7 509,1

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 207,8

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 5 133,0

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 5 853,8
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 4 394,1

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 944,9
2.3 Коригування тарифної виручки тис. грн -4 697,8

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 148 520,1

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»
з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для ПРАТ «УМАНЬГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«УМАНЬГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 2,24 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3043 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «УМАНЬГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на 

місяць (без ПДВ)
2,24

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 145 869,4
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 132 000,1

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 58 167,4

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 55 560,0

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 2 607,4

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 51 743,5
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 2 990,2
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 19 099,0

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 11 383,6

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 197,0

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 3 343,7

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 4 174,7
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 13 869,3

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 1 495,1
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 9 149,0

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 65 171,7

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНЬГАЗ»
з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для АТ «ХЕРСОНГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХЕРСОНГАЗ»: 
тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,80 грн за 1 м3  

на місяць (без урахування ПДВ); 
структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 

додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3046 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «ХЕРСОНГАЗ» (із змінами). 

 
3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 

наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
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комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць 
(без ПДВ)

1,80

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 563 283,5
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 470 499,7

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 208 268,7

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 197 387,4

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 10 881,3

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 179 757,9
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 14 329,5
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 68 143,6

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 39 546,7

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 204,1

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 8 104,0

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 19 288,8
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 92 783,8

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 21 494,2
2.2.2             компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 59 885,3

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 313 626,0

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»
з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ  СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 0,59 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3048 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 
 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м3 на місяць 

(без ПДВ)
0,59

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 886 289,6
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 784 913,1

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 284 134,2

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 265 984,2

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 18 150,0

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 357 365,1
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 19 211,9
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 124 201,9

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 78 620,3

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 409,7

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 15 223,0

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних 
лічильників газу населенню

тис. грн 4 859,5

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 24 089,4
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 101 376,5

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 38 423,7
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 43 810,3

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 1 509 886,1

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,19 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3051 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць 
(без ПДВ)

1,19

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 33 813,9
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 32 973,7

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 12 610,8

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 10 768,0

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 1 842,8

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 14 103,0
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 693,0
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 5 566,9

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 3 102,7

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 18,8

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 641,2

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 1 804,2
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 2 193,0

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 1 386,0
2.3 Коригування тарифної виручки тис. грн -1 352,8

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 28 473,7

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для ПРАТ «НГХП «СІРКА» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІРКА»: 

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,28 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3052 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПРАТ «НГХП «СІРКА» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць 
(без ПДВ)

1,28

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 7 946,6
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 7 157,0

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 807,0

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 48,0

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, 
витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 759,0

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 4 762,1
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 76,8
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 1 511,1

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 1 047,7

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 25,7
2.1.4.3            інші витрати тис. грн 437,7

2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 789,6
2.2.1 у т.ч.: компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 612,6

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 6 200,6

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІРКА»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного газу 
для ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРЕМЕНЕЦЬКЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ»:  

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 1,44 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3056 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                               В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу
грн за 1 м

3 
на місяць 

(без ПДВ)
1,44

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 19 989,0
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 22 645,4

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 9 805,9

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на виробничо-технологічні витрати, 
нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн 9 073,8

2.1.1.2
             вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати 
на ремонт, інші матеріальні витрати)                                 

тис. грн 732,1

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 8 671,4
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 1 100,0
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 3 068,1

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 1 907,7

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 17,8

2.1.4.3
           витрати на заміну лічильників та/або створення 
обмінного фонду лічильників

тис. грн 187,0

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 955,6
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 2 309,6

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 1 771,0
2.3 Коригування тарифної виручки тис. грн -4 966,0

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м
3
 на рік 13 890,6

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ»

з 01 січня 2021 року



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про встановлення тарифу на 
послуги розподілу природного 
газу для ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» 

 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок природного газу», «Про природні монополії», Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СПЕКТРГАЗ»:  

тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 2,66 грн за 1 м3  
на місяць (без урахування ПДВ); 

структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з 
додатком. 

 
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 24 грудня 2019 року № 3057 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» (із змінами). 
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3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня, 
наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. 

 
Голова НКРЕКП                                   В. Тарасюк 



№ з/п
Елементи витрат

  планованої річної тарифної виручки
Одиниці виміру

Значення 
показників

1 Тариф на послуги розподілу природного газу грн за 1 м3 на місяць 
(без ПДВ)

2,66

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 2 324,4
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 2 324,4

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 37,9
2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 1 690,3
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 137,0
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 459,2

2.1.4.1
у т. ч.: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування

тис. грн 371,9

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1,5
2.1.4.3            інші витрати тис. грн 85,8

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 875,3

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. Рябуха

Додаток                                                                                                                             
до постанови НКРЕКП
від ____________ № _______

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «СПЕКТРГАЗ»

з 01 січня 2021 року


