
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 

від 10 грудня 2009 р. № 1398  

Київ 

Про затвердження цін на природний газ для потреб релігійних організацій 

  

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 14.03.95 № 213 
"Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання 
електроенергетики України" (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 
25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами) та від 03.09.2009 № 989 
"Про ціни на природний газ для потреб релігійних організацій" (зі змінами), Національна 
комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

  

1. Затвердити ціни на природний газ для релігійних організацій (крім обсягів, що 
використовуються для виробничо-комерційної діяльності) на рівні роздрібних цін на 
природний газ, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, що 
використовується для потреб населення (додаються). 

2. Постанову НКРЕ від 01.10.2009 № 1129 «Про затвердження цін на природний газ 
для опалення культових споруд релігійних організацій» визнати такою, що втратила 
чинність. 

3. Ця постанова набирає чинності з 10 грудня 2009 року. 

  

В.о. Голови Комісії                                           С.Дунайло 

  

ПОГОДЖЕНО: 

  

В.о. Міністра економіки України                                                А.Максюта 



   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова НКРЕ 

10.12.2009 № 1398 

  

ЦІНИ 

на природний газ для потреб релігійних організацій 

  

  

№ 
з/п 

Диференціація цін на природний газ за умови, що обсяг 
споживання (крім обсягів, що використовуються для виробничо-

комерційної діяльності) 

Ціна за 1000 м3, * 

(грн) 

1 не перевищує 2500 м3 на рік:   
  за наявності газових лічильників 483,6 
  за відсутності газових лічильників 531,6 
2 не перевищує 6000 м3 на рік:   
  за наявності газових лічильників 732,0 
1 не перевищує 2500 м3 на рік:   
  за наявності газових лічильників 483,6 
  за відсутності газових лічильників 531,6 
2 не перевищує 6000 м3 на рік:   
  за наявності газових лічильників 732,0 
  за відсутності газових лічильників 805,2 
3 не перевищує 12000 м3 на рік:   
  за наявності газових лічильників 1498,8 
  за відсутності газових лічильників 1648,2 
4 перевищує 12000 м3 на рік:   

  за наявності газових лічильників 1790,4 
  за відсутності газових лічильників 1968,6 

  

* ціна за 1000 м
3 визначена з урахуванням податку на додану вартість, збору до 

затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на 
транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом. 

  

Начальник управління 

цінової та тарифної політики 

нафтогазового комплексу                                              В.Семенець 


