
«Ціни на природний газ» 

 

Прийняття нової редакції Закону України «Про ринок природного газу» та Кодексу 

газотранспортної системи, дозволило встановити в нашій країні європейські норми, 

визначені в третьому енергетичному пакеті ЄС. Завдяки цьому функціонування ринку 

природного газу стало прозорим та зрозумілим для учасників, виникла здорова конкуренція 

між постачальниками та було налагоджено реверсні поставки природного газу із Європи. 

Ціна на природний газ тепер залежить від багатьох факторів, серед яких ціни на газ на 

європейських хабах, цінові пропозиції імпортерів газу та постачальника останньої надії – 

НАК «Нафтогаз України», попит на газ на внутрішньому ринку, курс гривні до основних 

валют та інше. 

Тому ціна на природний щомісячно коливається та переглядається у бік збільшення чи 

зменшення. 

ТОВ «Галенерго-Рогатин» пропонує споживачам низькі ціни та гнучкі умови оплати за 

природний газ. 

Станом на січень 2023р. ціна 1000 м.куб. (для юридичних осіб) 

                    28 800,00 - передоплата.  

                    31 500,00 – післяплата 

Ціни подано з урахуванням ПДВ. 

Тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і 

точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) для ТОВ «Оператор ГТС України» 

Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ 

«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу 

і точок виходу на регуляторний період  2020 – 2024 роки» 

Тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і 

точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 

роки для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

№ з/п 

Назва точки входу в газотранспортну 

систему України/ точки виходу з 

газотранспортної системи України 

Тариф для точки 

входу 

Тариф для точки 

виходу  

грн за 1000 куб. м 

на добу без ПДВ 

грн за 1000 куб. м 

на добу без ПДВ  

1 

Точки входу з фізичним розташуванням від 

суміжних газовидобувних підприємств (через 

мережі яких може передаватися природний 

газ іншого газовидобувного підприємства чи 

групи газовидобувних підприємств) 

101,93 – 
 

2 

Віртуальні точки входу з невизначеним 

фізичним розташуванням з газорозподільної 

системи (місце надходження газу від 

газовидобувного підприємства в точці його 

підключення до газорозподільної системи, 

через яку, у тому числі, може передаватися 

газ іншого газовидобувного підприємства чи 

групи газовидобувних підприємств) 

101,93 – 
 



3 

Віртуальні точки входу з невизначеним 

фізичним розташуванням  від суміжних 

газовидобувних підприємств (через мережі 

яких може передаватися природний газ 

іншого газовидобувного підприємства чи 

групи газовидобувних підприємств) 

101,93 – 
 

4 
Точки з фізичним розташуванням до/з 

газосховищ 
0,00 0,00 

 

5 

Віртуальні точки  з невизначеним фізичним 

розташуванням до/з газосховища чи групи 

газосховищ 

0,00 0,00 
 

6 

Віртуальні точки  з невизначеним фізичним 

розташуванням до/з митного складу 

газосховища чи групи газосховищ 

0,00 0,00 
 

7 
Точки виходу з фізичним розташуванням до 

прямих споживачів 
– 124,16 

 

8 
Точки виходу з фізичним розташуванням до 

газорозподільних систем 
– 124,16 

 

9 

Віртуальні точки виходу з невизначеним 

фізичним розташуванням до 

газорозподільних систем 

– 124,16 
 

10 

Віртуальні точки виходу з невизначеним 

фізичним розташуванням для операцій 

оператора газотранспортної системи, 

пов’язаних із закупівлею оператором 

газотранспортної системи природного газу 

для власних потреб та виробничо-

технологічних витрат 

– 0,00 
 

Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до тарифів 

на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з 

газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки: 

 з 01 березня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на 

добу наперед, – 1,10 умовних одиниць; 

 з 01 квітня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на 

місячний період, – 1,04 умовних одиниць; 

 з 01 жовтня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на 

квартальний період, – 1,02 умовних одиниць. 

Тарифи на послуги зберігання, закачування та відбору природного газу в підземних сховищах 

газу АТ «УКРТРАНСГАЗ»  
НКРЕКП від 24.06.2020 №1150 Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, 

відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ» 

 

тарифи на послуги зберігання природного газу, 0,40 грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ  

 

тарифи на послуги закачування природного газу, 243,52 грн за 1000 куб. м на добу без 

ПДВ  

 

тарифи на послуги відбору природного газу, 253,03 грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ  

 


