
Додаток 1  

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3013

Тариф для точки входу Тариф для точки виходу

1

Віртуальні або фізичні точки 

(Германовичі, Дроздовичі, Устилуг)  

на міждержавному з'єднанні з Польщею

4,45 9,04

2

Віртуальні або фізичні точки 

(Будінце, Ужгород/Велькі Капушани) 

на міждержавному з'єднанні зі Словаччиною

4,45 9,68

3

Віртуальні або фізичні точки 

(Берегдароц, Берегове) 

на міждержавному з'єднанні з Угорщиною

4,45 9,25

4 Ананьїв - 8,17

5 Гребеники 0,00 8,17

6 Каушани 0,00 1,13

7 Лиманське 4,45 8,17

8 Олексіївка - 9,71

9 Орлівка/Ісакча 4,45 1,13

10 Сохранівка 16,01 -

11 Суджа 16,01 -

12 Текове/Медіаш Аурит 4,45 8,78

13 Віртуальна точка Республіка Молдова - 0,56

Директор Департаменту

із регулювання відносин Т. Рябуха

у нафтогазовій сфері

ТАРИФИ 

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

газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях 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

дол. США за 1000 куб. м 

на добу без ПДВ

дол. США за 1000 куб. м на 

добу без ПДВ



Тариф для точки 

входу

Тариф для точки 

виходу

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

Директор Департаменту

із регулювання відносин Т. Рябуха

у нафтогазовій сфері

№ 

з/п

Назва точки входу в газотранспортну систему України/ 

точки виходу з газотранспортної системи України грн за 1000 куб. м на 

добу без ПДВ

грн за 1000 куб. м на 

добу без ПДВ

Додаток 2  

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3013

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»



Додаток 3  

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3013

Квартальний Місячний Денний

Січень 1,75 2,35

Лютий 1,60 2,20

Березень 1,55 2,10

Квітень 1,30 1,80

Травень 1,20 1,65

Червень 1,15 1,55

Липень 1,15 1,55

Серпень 1,10 1,50

Вересень 1,20 1,60

Жовтень 1,35 1,85

Листопад 1,55 2,10

Грудень 1,65 2,25

Середньорічне значення 1,19 1,38 1,88

Директор Департаменту

із регулювання відносин Т. Рябуха

у нафтогазовій сфері

1,30

Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та сезон

замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги

транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з 

газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на 

регуляторний період 2020 – 2024 роки

1,40

1,05

1,00

Коефіцієнт, який ураховує період замовлення 

потужності та сезон замовлення потужностіНазва місяця



№ 

з/п

Назва точки входу в газотранспортну 

систему України/точки виходу з 

газотранспортної системи України

Знижувальний 

коефіцієнт для 

потужності з 

обмеженнями

 для точки входу, умовні 

одиниці

Знижувальний 

коефіцієнт для 

потужності з 

обмеженнями

 для точки виходу, 

умовні одиниці

1

Віртуальні або фізичні точки 

(Германовичі, Дроздовичі, Устилуг)  

на міждержавному з'єднанні з Польщею

0,66 0,49

2

Віртуальні або фізичні точки 

(Будінце, Ужгород/Велькі Капушани) 

на міждержавному з'єднанні зі Словаччиною

0,66 0,36

3

Віртуальні або фізичні точки 

(Берегдароц, Берегове) 

на міждержавному з'єднанні з Угорщиною

0,66 0,44

4 Текове/Медіаш Аурит 0,66 0,41

Директор Департаменту

із регулювання відносин Т. Рябуха

у нафтогазовій сфері

Додаток 4  

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3013

Знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги

транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої)

систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки
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