
Ціни на природний газ споживачам, які не є побутовими 

  

З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок 

природного газу» (Закон), відповідно до якого з 1 жовтня 2015 року 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, втратила повноваження щодо 

забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу (в 

частині встановлення цін на природний газ для споживачів України). 

 Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про ринок 

природного газу» постачання природного газу здійснюється за цінами, що 

вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, 

передбачених Законом. 

 Згідно з абзацом першим частини першої статті 11 Закону, з метою 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках 

та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та 

на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

 Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 19.10.2018 № 867 (зі 

змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 

17), якою затвердив Положення про покладення спеціальних обов'язків на 

суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (Положення). 

 Цим Положенням покладаються, зокрема, такі спеціальні обов'язки: 

1. на ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 

(НАК "Нафтогаз України"): 

 постачати природний газ зокрема, релігійним організаціям (крім 

обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної 

діяльності) та державному підприємству України "Міжнародний дитячий 

центр "Артек", постачання яким у відповідному періоді (місяці постачання) 

не здійснює інший постачальник (у тому числі інший постачальник із 

спеціальними обов'язками відповідно до цього Положення), на умовах та у 

порядку, що визначені цим Положенням; 

 постачати природний газ на умовах та у порядку, що визначені цим 

Положенням, виробникам теплової енергії, а саме: 



  - виробникам теплової енергії, які здійснюють виробництво теплової 

енергії для всіх категорій споживачів (фізичні або юридичні особи, які 

використовують теплову енергію на підставі договору); 

 - виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок державного 

чи місцевого бюджету, що використовують природний газ з метою гарячого 

водопостачання і опалення приміщень житлового фонду та гуртожитків, які 

належать їм на праві власності або іншому речовому праві; 

 - виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок державного 

чи місцевого бюджету, що використовують природний газ з метою опалення 

службових та виробничих приміщень, які належать їм на праві власності або 

іншому речовому праві; 

 - виробникам теплової енергії - об'єднанням співвласників 

багатоквартирного будинку, житловобудівельним кооперативам та суб'єктам 

господарювання, що використовують природний газ з метою гарячого 

водопостачання і опалення приміщень, які належать їм на праві власності або 

іншому речовому праві; 

 - виробникам теплової енергії, що використовують природний газ для 

виробництва електричної енергії; 

 - виробникам теплової енергії, управління майном яких здійснюється 

суб'єктами господарювання, які залучені Національним агентством з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів, відповідно до статті 21 Закону України "Про Національне 

агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів", для всіх категорій використання 

природного газу. 

2. на постачальників природного газу, які придбали природний газ у 

НАК «Нафтогаз України» відповідно до цього Положення: 

- постачати такий природний газ, зокрема, релігійним організаціям (крім 

обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної 

діяльності) та державному підприємству України "Міжнародний дитячий 

центр «Артек» і звітувати про його використання на умовах та у порядку, що 

визначені цим Положенням. 

Вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України регулюється 

питання ціноутворення на природний газ, зокрема, для виробників теплової 

енергії, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для 



провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державному 

підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек». Для інших не 

побутових споживачів, крім зазначених, діє вільне ціноутворення. 

 При цьому, постачальник природного газу зобов’язаний повідомляти 

споживачу про намір змінити ціну на природний газ не пізніше ніж за 30 днів 

до такої зміни (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для 

постачальника відповідними державними органами). 


