
Загальне законодавство:  

• Закон України «Про нафту і газ» 
• Закон України «Про ринок природного газу» 

Нормативні акти, що регулюють ліцензування: 

• Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
• Ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку природного 

газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.02.2017 
№201 

Правове регулювання транспортування 
природного газу: 

• Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2493, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за 
№1378/27823 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15 

• Кодекс ГТС. Принципи взаємодії з Замовником послуг на транспортування  
• Кодекс ГТС. Принципи взаємодії з Прямим споживачемКодекс ГТС. 

Принципи взаємодії з Оператором ГРС 
• Кодекс ГТС. Принципи взаємодії з Газовидобувними підприємствами  
• Типовий договір транспортування природного газу, затверджений 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 
2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 
року  за №1383/27828, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-15#n14  

• Постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 «Про затвердження 
Правил постачання природного 
газу» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 

Правове регулювання зберігання природного 
газу: 

• Кодекс газосховищ, затверджений постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 30 вересня 2015 року №2495, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 06 листопада 2015 року за № 
1380/27825, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1380-15#n13. 

• Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу, 
затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 
2015 року № 2499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 
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листопада 2015 року за 
№1385/27830 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1385-15#n15 

Методологія визначення тарифів та тарифи: 

• Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування 
природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного 
стимулюючого регулювання,  затверджена постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 30 вересня 2015 року №2517, зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 06 листопада 2015 року за № 
1388/27833 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1388-15#n12 

• Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання 
(закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких 
застосовується режим регульованого доступу, затверджена постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 13 червня 2016 року №1131, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2016 року за № 
1035/29165 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-16#n12 

• Постанова НКРЕКП від 21 грудня 2018 №2001 «Про встановлення 
тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування 
природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого 
регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов НКРЕКП»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/v2001874-18 

• Постанова НКРЕКП від 21 червня 2018 №480 «Про встановлення тарифів 
на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних 
сховищах газу 
АТ «УКРТРАНСГАЗ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0480874-18 

Інші нормативно-правові акти: 

• Конституція України від 28.06.1996 №30; 
• Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV; 
• Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; 
• Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV; 
• Господарський процесуальний Кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII; 
• Цивільний процесуальний Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV; 
• Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-

X; 
• Кодекс законів про працю України, введений в дію Законом УРСР від 

10.12.1971 № 322-VIII; 
• Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 №2494; 
• Закон України від 25.12.2015 № 922-VІII «Про публічні закупівлі»; 
• Закон України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ «Про природні монополії»; 
• Закон України від 19.05.1996 №29 «Про трубопровідний транспорт»; 
• Закон України від 05.06.2014 №30 «Про метрологію та метрологічну 

діяльність»; 
• Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» 
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