
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до питання щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2019 року № 2108» 

 

Постановою НКРЕКП від 11.09.2019 № 2108 «Про встановлення тарифів 

на транспортування нафти магістральними трубопроводами 

АТ «УКРТРАНСНАФТА» для споживачів України на перехідний період» 

(далі – Постанова № 2108), встановлено з 01.11.2019 тарифи на 

транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів 

України на перехідний період,  відповідно до Порядку формування тарифів на 

транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 25.05.2017 № 690 (далі – Порядок). 

Відповідно до положень Порядку перехідний період, протягом якого 

тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для 

споживачів України розраховуються за спрощеним порядком із застосуванням 

щорічного коефіцієнта зростання тарифу, з метою досягнення цільового рівня, 

триває три роки, починаючи з дати набрання чинності постанови про 

встановлення тарифів на транспортування нафти магістральними 

трубопроводами для споживачів України. 

Так, тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами 

для споживачів України на третій рік перехідного періоду встановлено з 01 

листопада 2021 року до 31 жовтня 2022 року включно. 

Разом з цим, враховуючи введення воєнного стану в Україні з 05 години 

30 хвилин 24 лютого 2022 року, який триває і понині, та беручи до уваги, 

складність прогнозування обсягів транспортування нафти магістральними 

трубопроводами для споживачів України на період дії воєнного стану, 

Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері розроблено 

проєкт постанови НКРЕКП, яким передбачено застосування тарифів на 

транспортування нафти магістральними трубопроводами АТ «Укртранснафта» 

для споживачів України, встановлених згідно з додатком 3 до Постанови 

№ 2108, до останнього дня шостого місяця, наступного за місяцем припинення 

або скасування воєнного стану в Україні.  

З огляду на зазначене, Департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2019 

року № 2108». 

 

Директор Департаменту із 

регулювання відносин  у нафтогазовій сфері    Т. Рябуха 



  

                                                                                        

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

_________ Київ                            № ____ 

 

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 11 жовтня 2019 року 

№ 2108 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», частини 

другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у 

зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним Указом Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та 

продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року                 

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року                   

№ 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 жовтня 2019 

року № 2108 «Про встановлення тарифів на транспортування нафти 

магістральними трубопроводами АТ «УКРТРАНСНАФТА» для споживачів 

України на перехідний період» такі зміни: 

 

1) у підпункті 3 пункту 1 цифри та слова «31 жовтня 2022 року включно» 

замінити словами та знаками «останнього дня шостого місяця, наступного за 

місяцем припинення або скасування воєнного стану в Україні,»; 
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2) у назві додатка 3 цифри та слова «31 жовтня 2022 року включно» 

замінити словами та знаком «останнього дня шостого місяця, наступного за 

місяцем припинення або скасування воєнного стану в Україні». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                       К. Ущаповський     


