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Щодо перегляду ціни на природний газ
Департамент нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України розглянув колективні звернення 
профспілкових організацій щодо перегляду ціни на природний газ, надіслані 
листами Секретаріату Кабінету Міністрів України від 07.07.2016 
№№ 41-КО-017443/16 - 41-КО-017462/02, одним пакетом, та, в межах 
компетенції, надає відповідну інформацію. Просимо поширити зазначену 
інформацію серед первинних профспілок м. Запоріжжя і Запорізької області, 
м. Вінниці і Вінницької області, м. Львова і Львівської області, м. Донецька і 
Донецької області, м. Полтава і Полтавської області, м. Чернівці і Чернівецької 
області, м. Суми і Сумської області та м. Кропивницького і Кіровоградської 
області.

Додаток: на 3 арк.

Директор Департаменту

Рамазанов 594-66-34 Міністерство енергетики таеугільної.
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Додаток до листа Міненерговугілля 
в ід____________№ ___________

Інформація стосовно перегляду ціни на природний газ

У квітні 2015 року Верховною Радою України було прийнято Закон 
України від 09.04.2015 №329-VIII "Про ринок природного газу", яким 
передбачено, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків 
(транспортування, розподіл, зберігання природного газу), з другого -  розвиток 
вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку природного газу. Тобто, 
на оптовому і роздрібному ринках природного газу має діяти принцип вільного 
ціноутворення, окрім випадків, коли у виключних випадках та на визначений 
строк Кабінетом Міністрів України покладаються спеціальні обов’язки на 
суб’єктів ринку природного газу.

Відповідно до зазначеного Закону України Кабінетом Міністрів України 
прийнято постанову від 1 жовтня 2015 року №758 "Про затвердження 
Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу (відносин у перехідний період)" (далі -  
Положення).

Зазначеним Положенням визначено коло суб’єктів ринку природного 
газу на яких покладені спеціальні обов’язки, рівні регульованих цін природного 
газу та термін їх дії.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р. № 315 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 
2015 р. № 758» внесено зміни до Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу 
(відносини у перехідний період) (далі - Положення), зокрема з 1 травня 2016 р. 
по 31 березня 2017 р. (включно) встановлено граничну роздрібну ціну на 
природний газ для побутових споживачів у розмірі 6,879 гривні за 1 куб. метр.



Структура ціни на природний газ для побутових споживачів на період 
з 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року с такою:__________________

Загальна ціна, 
грн за 1 тис. куб.м

Кінцева ціна газу для населення, у т.ч.: 6 879,00

п д в 1 146,5

Тариф на транспортування без ПДВ 219 ,0 0

Тариф на розподіл без ПДВ 513 ,70

Максимальна торгова націнка без ПДВ 5 7 ,0

Ціна газу, як товару* 4 942,0
*- ціна газу як товару для власника природного газу. У випадку постачання
природного газу для населення власником газу є НАК «Нафтогаз України».

Також, у Положенні визначено порядок роздрібної ціни на природний газ 
для побутових споживачів, який базується на, так званому, імпортному 
паритеті.

З 1 травня 2016 року встановлена оптова ціна природного газу - 
4942 грн. за 1000 куб метрів, у розрахунку якої враховуються, зокрема, такі 

показники: прогнозна ціна на німецькому газовому хабі 1ЧСО (за даними 
агентства "Ріай'з Еигореап Оаз Баііу"); - вартість транспортування від N 00  до 
західного кордону України через територію Німеччини, Чехії та Словаччини 
(за тарифами європейських операторів ГТС); - установлений НКРЕКП тариф на 
послуги транспортування природного газу транскордонними газопроводами до 
точок входу в ГТС України.

Здійснене впорядкування ціни на природний газ дозволило збільшити 
ціну закупівлі газу власного видобутку ПАТ "Укргазвидобування", з метою 
створення умов для стабілізації та нарощування обсягів видобутку природного 
газу, залучення інвестиційного ресурсу у розвиток газовидобувної галузі, а 
також забезпечення надходження до державного бюджету, що будуть 
спрямовані на виплату житлових субсидій, які залишаються головним 
механізмом соціального захисту населення під час оплати житлово - 
комунальних послуг.

Приведення ціни на газ до ринкового рівня є необхідною передумовою 
лібералізації ринку природного газу, появі на цьому ринку нових 
постачальників для населення, подолання корупції у нафтогазовій сфері.

Фактично, встановлення єдиного граничного рівня роздрібних цін на 
природний газ призвело до зниження ціни природного газу для 6 млн.



абонентів України, які споживають природний газ для приготування їжі 
з 7 188 грн. до 6 879 грн. за 1000 куб. м.

Крім того, у Державному бюджеті України на 2016 рік для надання пільг 
і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг передбачено 
40 млрд. гривень.

Це дасть змогу у повному обсязі забезпечити фінансування пільг і 
субсидій домогосподарствам, які не зможуть самостійно сплачувати рахунки за 
житлово-комунальні послуги.

Також повідомляємо, що з метою відкритості цінової політики, 
відповідно до п. 6 протоколу зустрічі Прем’єр - міністра України 
Гройсмана В.Б. з представниками профспілкових організацій, учасниками 
маршу протесту профспілок від 6 липня 2016 року Мінекономрозвитку спільно 
з Мінрегіоном, Міненерговугіллям, Національною акціонерною компанією 
«Нафтогаз України» доручено утворити робочу групу з метою опрацювання 
пропозицій щодо перегляду цін на природний газ.


