НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
03.03.2015

№ 583 Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.03.2015 за № 242/26687
Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб
населення
Відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік», Закону України «Про засади функціонування ринку природного
газу», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011
року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого
2015 року № 129-р «Про схвалення проекту Листа про наміри Уряду України і Національного
банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту Меморандуму про економічну
та фінансову політику» та з урахуванням листа Міністерства фінансів України (від 28 лютого
2015 року №
31-12240-03/6404) і положень Меморандуму про економічну та фінансову
політику (Лист про наміри від 27 лютого 2015 року № 3080/0/2-15 Уряду України і
Національного банку України до Міжнародного валютного фонду) Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб
населення (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, тарифів на послуги з
транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом), у разі
використання природного газу:
1) для приготування їжі та/або підігріву води – 7,188 грн за 1 м3;
2) для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне
опалення, приготування їжі та/або підігрів води):
у період з 01 травня по 30 вересня (включно) – 7,188 грн за 1 м3;
у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно), – 3,600 грн за 1 м3;
за обсяг, спожитий понад 200 м3 природного газу на місяць, – 7,188 грн за 1 м3.
2. Для потреб населення смт Солотвине Закарпатської області, яке використовує
природний газ безпосередньо із Солотвинського родовища, роздрібні ціни на природний газ,
що використовується для потреб населення, встановлені згідно з пунктом 1 цієї постанови,

за вирахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, тарифів на послуги з
транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом,
застосовуються з урахуванням коефіцієнта 0,8.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 03 квітня 2014 року № 420 «Про
встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб
населення», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 року за №
388/25165.
4. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому
порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2015 року, але не раніше дня її
офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

Д.Вовк
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