
                                                           
 
    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
 
                        30.07.2010  N 1007  
 
                                       
 

Про затвердження тарифів на транспортування 
та постачання природного газу 

 
  

 
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України «Про природні 

монополії», Указом Президента України від 14.03.95 № 213 «Про заходи 
щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань 
регулювання електроенергетики України», відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 «Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін (тарифів)», відповідно до Процедури 
встановлення та перегляду НКРЕ тарифів  на транспортування, розподіл, 
постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та 
відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, 
аміаку магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ 
від 25.06.2009 № 749, Національна комісія регулювання 
електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
  
 
1. Затвердити загальний тариф на послуги з транспортування 

природного газу в розмірі 234,00 грн за 1000 м3 без урахування 
податку на додану вартість. 

 
2. Затвердити розрахунковий середній тариф на транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії 
«Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в 
розмірі 91,70 грн за 1000 м3 без урахування податку на додану 
вартість. 

 
3. Затвердити розрахунковий середній тариф на транспортування 

природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ 
«Чорноморнафтогаз» у розмірі 75,80 грн за 1000 м3 без урахування 
податку на додану вартість. 

 
4. Установити ДК «Укртрансгаз» структуру розрахункового 

середнього тарифу на транспортування природного газу магістральними 
трубопроводами згідно з додатком 1, що додається до оригіналу. 

 
5. Установити ДАТ «Чорноморнафтогаз» структуру розрахункового 

середнього тарифу на транспортування природного газу магістральними 
трубопроводами згідно з додатком 2, що додається до оригіналу. 

 
6. Затвердити тариф на послуги з транспортування природного газу 

магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких 



безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, у розмірі 
194,90 грн  за 1000 м3 без урахування податку на додану вартість. 

 
7. Затвердити середньозважений тариф на транспортування 

природного газу розподільними трубопроводами в розмірі 142,30  грн  
за 1000 м3 без урахування податку на додану вартість. 

 
8. Затвердити середньозважений тариф на постачання природного 

газу в розмірі 41,30 грн за 1000 м3 без урахування податку на додану 
вартість. 

 
9. Затвердити тарифи на послуги з транспортування природного газу 

магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії «Укртрансгаз» 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та Державного 
акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» відповідно до території 
ліцензованої діяльності підприємств з газопостачання та газифікації 
згідно з додатком 3. 

 
10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ згідно з 

переліком, наведеним у додатку 4. 
 
11. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2010 року. 
 
  

 
  
 
Голова Комісії                                         С.Тітенко 


