
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 
19.01.2021               

 

Голові НКРЕКП 
Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до рішення про схвалення постанов НКРЕКП 
 про внесення змін до постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року №№ 

2450, 2454, 2456, 2458, 2460-2462, від 30 грудня 2020 року №№  2770, 2772, 
2777, 2781, 2782, 2785, 2787                          

 

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. 

Так, 16.12.2020 постановами №№ 2450, 2454, 2456, 2458, 2460-2462 та 
30.12.2020 постановами №№ 2770, 2772, 2777, 2781, 2782, 2785, 2787 НКРЕКП 
було встановлено економічно обгрунтовані тарифи на послуги розподілу 
природного газу для операторів газорозподільних систем ПРАТ «Гадячгаз», АТ 
«Закарпатгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», ПРАТ«Коростишівгаз», 
АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», 
ПрАТ «Тернопільгаз», АТ «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ 
«Харківгаз», АТ «Чернівцігаз», ТОВ «Газовик» (далі – Оператори ГРМ). 

Тарифи на послуги розподілу природного газу було визначено відповідно 
до положень Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу 
природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 (далі 
– Методика). 

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 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. 

В свою чергу, враховуючи чисельні звернення громадян, з метою 
недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту 
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споживачів природного газу, пропонується здійснити перегляд тарифів на 

послуги розподілу природного газу для Операторів ГРМ та внести зміни до 

відповідних постанов НКРЕКП від 16.12.2020 №№ 2450, 2454, 2456, 2458, 2460 

– 2462 та від 30.12.2020 №№ 2770, 2772, 2777, 2781, 2782, 2785, 2787.  

З урахуванням вищезазначеного, тарифи на послуги розподілу 

природного газу  складуть: 

 

№ з/п Назва підприємства 

Тариф на послуги розподілу 

природного газу (грн за 1 м3 

на місяць без ПДВ) 

1 ПрАТ «Гадячгаз» 1,66 

2 АТ «Закарпатгаз» 1,78 

3 АТ «Івано-Франківськгаз» 1,79 

4 ПрАТ «Коростишівгаз» 1,67 

5 АТ «Лубнигаз» 1,79 

6 ПрАТ «Мелітопольгаз» 1,79 

7 АТ «Миколаївгаз» 1,79 

8 АТ «Полтавагаз» 1,78 

9 ПрАТ «Тернопільгаз» 1,79 

10 АТ «Тисменицягаз» 1,79 

11 ПрАТ «Уманьгаз» 1,78 

12 АТ «Харківгаз» 1,79 

13 АТ «Чернівцігаз» 1,78 

14 ТОВ «Газовик» 1,79 

 

З огляду на зазначене, Департамент пропонує:  

1. Схвалити відповідні проєкти постанов НКРЕКП про внесення змін до 

постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року №№ 2450, 2454, 2456, 2458, 2460-

2462, від 30.12.2020 №№ 2770, 2772, 2777, 2781, 2782, 2785, 2787. 

2. Оприлюднити проєкти постанов НКРЕКП про внесення змін до 

постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року №№ 2450, 2454, 2456, 2458, 2460-

2462, від 30.12.2020 №№ 2770, 2772, 2777, 2781, 2782, 2785, 2787 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 

   
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

16   грудня   2020    року   

№ 2450 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня                

2020 року № 2450 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «1,72» замінити цифрами «1,66»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)

1,66

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 55 820,5
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 48 380,0

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 17 392,0

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 16 121,7

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 21 577,9
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 2 194,5
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 7 215,6

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

тис. грн 4 747,1

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 1 471,8
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 7 440,5

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 33 579,6

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
16.12.2020 № 2450
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАДЯЧГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

30   грудня   2020    року   

№ 2770 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня                

2020 року № 2770 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «1,85» замінити цифрами «1,78»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,78

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 621 119,6
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 558 084,1

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 296 814,2

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 286 339,7

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

тис. грн 10 474,5

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 168 517,9
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 14 538,5
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 78 213,5

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

тис. грн 37 073,9

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 781,3

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

тис. грн 15 475,8

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 24 882,5
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 63 035,5

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 7 269,3
2.2.2             компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 42 177,6

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м
3
 на рік 349 466,8

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2770
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

30   грудня   2020    року   

№ 2772 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня                

2020 року № 2772 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «1,91» замінити цифрами «1,79»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,79

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 927 107,6
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 877 749,0

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 354 762,3

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 333 040,5

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

тис. грн 21 721,8

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 368 252,4
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 27 027,8
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 127 706,5

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

тис. грн 81 015,5

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 3 332,8

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

тис. грн 16 352,5

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 27 005,7
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 49 358,6

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 13 513,9
2.2.2            компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 14 576,7

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 517 764,2

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2772
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ  СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

16   грудня   2020    року   

№ 2454 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня                

2020 року № 2454 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «1,75» замінити цифрами «1,67»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,67

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 25 294,8
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 23 961,3

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 10 244,7

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 9 387,0

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 8 802,8
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 490,4
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 4 423,4

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

тис. грн 1 936,6

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 2 010,0
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 1 333,5

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 449,4
2.2.2             компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 297,3

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 15 150,7

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
16.12.2020 № 2454
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

16   грудня   2020    року   

№ 2456 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня                

2020 року № 2456 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «ЛУБНИГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «2,45» замінити цифрами «1,79»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)

1,79

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 197 098,9
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 171 882,4

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 69 978,5
2.1.1.1 у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-

технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн

62 799,7

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 68 066,9
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 7 066,6
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 26 770,4

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

тис. грн
14 974,7

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 8 416,1
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 25 216,5

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 6 962,9

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м
3
 на рік 110 092,0

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
16.12.2020 № 2456
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

16   грудня   2020    року   

№ 2458 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня                

2020 року № 2458 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «2,18» замінити цифрами «1,79»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,79

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 148 942,5
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 143 215,8

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 49 884,2

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 46 270,6

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 57 580,1
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 2 000,6
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 33 750,9

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

тис. грн 12 667,6

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 5 233,5
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 5 726,7

2.2.1 у т.ч.: компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 2 196,3
Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу природного 
газу, усього

1000 м3 на рік 83 185,6

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
16.12.2020 № 2458
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

30   грудня   2020    року   

№ 2777 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня                

2020 року № 2777 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «МИКОЛАЇВГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «1,95» замінити цифрами «1,79»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)

1,79

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 682 624,0
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 644 286,7

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 253 860,7

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-технологічні 
втрати/витрати природного газу та власні потреби

тис. грн 229 697,3

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

тис. грн 24 163,4

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 269 365,8
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 17 497,9
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 103 562,3

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

тис. грн 59 260,5

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 558,8

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

тис. грн 14 795,7

2.1.4.4
           витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу 
населенню

тис. грн 7 487,3

2.1.4.5            інші витрати тис. грн 20 460,0
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 38 337,3

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 17 497,9
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 5 169,7

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу природного 
газу, усього

1000 м3 на рік 380 345,4

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2777
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

16   грудня   2020    року   

№ 2460 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня                

2020 року № 2460 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «ПОЛТАВАГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «1,93» замінити цифрами «1,78»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,78

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 876 143,4
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 806 638,1

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 315 713,0

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 289 959,9

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 316 125,0
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 26 219,3
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 148 580,8

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

тис. грн 69 547,5

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 31 617,4
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 69 505,3

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 23 775,5

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 490 878,1

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
16.12.2020 № 2460
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

16   грудня   2020    року   

№ 2461 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня                

2020 року № 2461 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «2,17» замінити цифрами «1,79»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,79

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 585 011,1
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 524 347,5

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 224 037,2

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 210 960,8

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 203 558,9
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 14 895,3
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 81 856,1

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

тис. грн 44 783,0

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 26 648,4
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 60 663,6

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 21 556,2

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 327 251,5

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
16.12.2020 № 2461
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

30   грудня   2020    року   

№ 2781 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня                

2020 року № 2781 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «2,37» замінити цифрами «1,79»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,79

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 55 820,9
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 52 339,9

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 26 930,6

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 25 820,9

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

тис. грн 1 109,7

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 17 216,0
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 1 241,1
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 6 952,2

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

тис. грн 3 787,5

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 183,9

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

тис. грн 922,0

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 2 058,8
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 3 481,0

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 620,6
2.2.2            компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 1 582,9

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 31 117,3

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2781
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР  
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

16   грудня   2020    року   

№ 2462 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня                

2020 року № 2462 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для ПРАТ «УМАНЬГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «2,08» замінити цифрами «1,78»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,78

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 128 635,5
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 121 880,8

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 56 778,4

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 54 171,0

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 44 620,5
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 2 990,2
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 17 491,7

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

тис. грн 9 816,5

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 4 134,5
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 6 754,7

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 2 287,3

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м
3
 на рік 72 155,0

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
16.12.2020 № 2462
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНЬГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

30   грудня   2020    року   

№ 2782 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня                

2020 року № 2782 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «ХАРКІВГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «1,90» замінити цифрами «1,79»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,79

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 1 001 963,7
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 952 084,5

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 397 832,6

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-технологічні 
втрати/витрати природного газу та власні потреби

тис. грн 369 006,3

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

тис. грн 28 826,3

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 392 591,6
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 17 001,0
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 144 659,3

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

тис. грн 86 370,1

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 2 500,0

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

тис. грн 15 460,2

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 40 329,0
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 49 879,2

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 8 500,5
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 18 001,6

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу природного 
газу, усього

1000 м3 на рік 558 322,9

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2782
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР  
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВГАЗ»



  МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

30   грудня   2020    року   

№ 2785 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня                

2020 року № 2785 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «2,30» замінити цифрами «1,78»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



УТОЧНЕНО

№ 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)
1,78

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 558 970,4
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 528 648,8

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 274 620,8

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 266 300,8

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

тис. грн 8 320,0

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 167 869,3
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 12 756,4
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 73 402,3

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

тис. грн 36 931,2

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 329,5

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

тис. грн 12 226,3

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 22 915,3
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 30 321,6

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 12 756,4
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 4 667,9

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 313 366,2

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2785
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»



№ 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)
1,78

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 535 998,0
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 506 236,7

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 274 620,8

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 266 300,8

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

тис. грн 8 320,0

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 149 498,7
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 12 756,4
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 69 360,8

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

тис. грн 32 889,7

2.1.4.2            повірка та ремонт лічильників тис. грн 1 329,5

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

тис. грн 12 226,3

2.1.4.4            інші витрати тис. грн 22 915,3
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 29 761,3

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 12 756,4
2.2.2           компенсації витрат за попередні періоди тис. грн 4 667,9

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м3 на рік 300 366,2

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2785
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу

на послуги розподілу природного газу 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»



     МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

 

   
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про   внесення  змін   до  

постанови  НКРЕКП від  

30   грудня   2020    року   

№ 2787 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок природного газу» та  «Про природні монополії», Методики визначення та 

розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня                

2020 року № 2787 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для ТОВ «ГАЗОВИК» такі зміни: 

1)  в абзаці другому пункту 1 цифри «2,55» замінити цифрами «1,79»; 

2)  додаток  до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

2. Ця постанова набирає чинності з 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 

ПРОЄКТ 



№ 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)
1,79

2 Планована річна тарифна виручка, усього тис. грн 14 407,1
2.1 Повна планована собівартість, усього тис. грн 14 032,0

2.1.1 Матеріальні витрати, усього тис. грн 5 588,2

2.1.1.1
у т. ч.:  вартість газу на нормативні та виробничо-
технологічні втрати/витрати природного газу та власні 
потреби

тис. грн 4 282,2

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

тис. грн 1 306,0

2.1.2 Витрати на оплату праці тис. грн 5 163,4
2.1.3 Амортизаційні відрахування тис. грн 119,9
2.1.4 Інші витрати, усього тис. грн 3 160,5

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

тис. грн 1 135,9

2.1.4.2            інші витрати тис. грн 2 024,6
2.2 Планований прибуток, усього тис. грн 375,1

2.2.1 у т. ч.: прибуток на виробничі інвестиції тис. грн 60,0
2.3 Коригування тарифної виручки тис. грн -32,7

Довідково:

3
Планована річна замовлена потужність розподілу 
природного газу, усього

1000 м
3
 на рік 8 045,7

Т. Рябуха

Директор Департаменту
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері

Додаток                                                                                                                            
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2787
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ № _______)

Структура тарифу
на послуги розподілу природного газу 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИК»


