
Ціна природного 

газу                           

без ПДВ

ПДВ
Ціна природного 

газу з ПДВ

1 2 3 4 5 6

За умови попередньої 

оплати до періоду 

(календарний місяць) 

поставки газу

9 294,00 1 858,80 11 152,80

За умови оплати 

протягом або після 

періоду (календарний 

місяць) поставки газу

10 150,00 2 030,00 12 180,00

Промислові споживачі та інші суб’єкти

господарської діяльності, які не підпадають під дію

Положення про покладення спеціальних обов’язків

на суб’єктів ринку природного газу для

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі

функціонування ринку природного газу 

IІ

Місячні обсяги 

використання 

природного газу:            

до 50 тис.куб.м 

включно  

Відповідно до 

укладеного договору
10 150,00 2 030,00 12 180,00

Постачальники для подальшої реалізації газу

установам та організаціям, що фінансуються з

державного і місцевих бюджетів, промисловим

споживачам

III

Місячні обсяги 

закупівлі природного 

газу не регулюються                

Відповідно до 

укладеного договору
10 150,00 2 030,00 12 180,00

Дочірні підприємства (компанії), які засновані

Національною акціонерною компанією "Нафтогаз

України"

ІV

Місячні обсяги 

закупівлі природного 

газу не регулюються                

Відповідно до 

укладеного договору
9 294,00 1 858,80 11 152,80

Оператори ГРМ на виробничо-технологічні витрати,

нормовані втрати та на власні потреби
V

Місячні обсяги 

використання 

природного газу не 

регулюються               

Відповідно до 

укладеного договору
10 150,00 2 030,00 12 180,00

* Діє для договорів, укладених до 01.10.2018.

грн за 1000 куб. м

Прейскурант* на природний газ                                                                                                                                    

із ресурсів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”                                     

з 1 грудня 2018 року,

продаж/постачання Компанією якого не підпадає під дію спеціальних обов'язків для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, покладених 

відповідно до статті 11 Закону України від 09.04.2015 № 329-VIII  

"Про ринок природного газу"

Напрями продажу/постачання Умови застосування ціни

Промислові споживачі та інші суб’єкти

господарської діяльності, які не підпадають під дію

Положення про покладення спеціальних обов’язків

на суб’єктів ринку природного газу для

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі

функціонування ринку природного газу

I

Місячні обсяги 

використання 

природного газу:        

від 50 тис.куб.м.                                                                                      

За відсутності 

заборгованості перед 

Компанією


