
МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

Обґрунтування  
до рішення про винесення на відкрите обговорення проєкту постанови 

НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 24  грудня 2019 року № 3013» 

 

Відповідно до положень Закону України «Про ринок природного газу» 

ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції 

та за принципами, зокрема, забезпечення високого рівня захисту прав та 

інтересів споживачів природного газу, у тому числі забезпечення 

першочергового інтересу безпеки постачання природного газу, зокрема шляхом 

диверсифікації джерел надходження природного газу. 

Із використанням точки входу міждержавного з’єднання в газотранспортну 

систему України «Гребеники» може здійснюватися  імпорт природного газу 

маршрутом через трансбалканський газопровід із використанням точок 

міждержавного з’єднання «Орлівка/Ісакча» та «Каушани» або новий газовий 

інтерконектор «Румунія-Молдова». 

З метою забезпечення ринкових конкурентних умов для імпорту 

природного газу та диверсифікації джерел надходження природного газу 

Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері розроблено проєкт 

постанови НКРЕКП, яким пропонується внести зміни до додатка 1 до постанови 

НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для 

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного 

газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки», 

вказавши умови доступу до точки входу Гребеники а саме: 

доступ до точки входу Гребеники при замовленні послуг транспортування 

природного газу можливий лише за умови замовлення не меншого обсягу 

потужності в точці входу «Орлівка/Ісакча» та точці виходу «Каушани» у 

відповідному періоді. 

З огляду на зазначене, Департамент пропонує: 

1. Винести на відкрите обговорення проєкт постанови НКРЕКП «Про 

внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3013». 

 2. Оприлюднити відповідний проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3013» на офіційному 

вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів 

державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших 

заінтересованих осіб.  

 

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 

додатка до постанови 

НКРЕКП від 24 грудня 

2019 року № 3013 

 

Відповідно до законів України «Про ринок природного газу», «Про 

природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методики 

визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу 

для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого 

регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року 

№ 2517, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року 

за № 1388/27833, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Унести до додатка 1 до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 

грудня 2019 року № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу 

і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки» такі зміни: 

1) рядок 5 графи «Назва точки входу в газотранспортну систему 

України/точки виходу з газотранспортної системи України» доповнити новим 

символом «*»; 
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2) доповнити приміткою такого змісту: 

«* Доступ до точки входу Гребеники при замовленні послуг 

транспортування природного газу можливий лише за умови замовлення не 

меншого обсягу потужності в точці входу «Орлівка/Ісакча» та точці виходу 

«Каушани» у відповідному періоді.». 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП               К. Ущаповський 


