
Ціни та тарифи на газ 

  

ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ 

НАЯВНОСТІ ГАЗОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ 

Вид споживанняприродного 
газу 

Тариф  

(грн/м3 з 
ПДВ) 

З 1 травня 2016 р. по 31 березня 
2017 р. (включно) 
дієграничнароздрібнацінанаприродний 
газ для побутовихспоживачів у розмірі 

6,879 

 

Відповідно до постанови КМУ від 21.02.2017 р. № 90 «Про внесеннязмін до постанови 

КабінетуМіністрівУкраїнивід 1 жовтня 2015 р. № 758» установлено, 

щограничніроздрібніціни на природний газ для побутовихспоживачів, 

релігійнихорганізацій (крімобсягів, щовикористовуються для провадженнявиробничо-

комерційноїдіяльності), ціни, за якимиНаціональнаакціонернакомпанія 

«НафтогазУкраїни» постачаєприродний газ виробникамтепловоїенергії з метою 

наданняпослуг з опалення та постачаннягарячої води населенню та для 

виробництватепловоїенергії для релігійнихорганізацій, визначенихПоложенням, 

затвердженим пунктом 1 цієї постанови, переглядаються кожного півріччя (1 жовтня та 1 

квітня). 

Умови, за якихздійснюється перегляд зазначенихцін та порядок їхперерахунку, визначено 

у згаданомуПоложенні. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249763506
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF


 

 ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ У РАЗІ 

ВІДСУТНОСТІ ГАЗОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ 

  

Тариф на місяць в помешканнях, якімають: 

  

Ціна    

газу,   

грн.    

за м3   

  

  

плиту газову за 
наявностіцентралізованогога

рячоговодопостачання,  

плиту газову за 
відсутностіцентралізованогог

арячоговодопостачання і 
газовоговодонагрівача,  

плиту 
газову і 

газовийвод
онагрівач,  

  
грн. на 1 особу грн. на 1 особу 

грн. на 1 
особу 

Нор
ма 
спожи
вання, 
м3 

— 

4,4 7,1 

14 

Опл
ата за 
приро
дний 
газ 
для 
потреб 
насел
ення 

6,8
79 

30,27 48,84 96,31 

 

Примітка. 

У періодвідсутностіцентралізованогогарячоговодопостачаннянаселення норма 

споживання природного газу на плиту газовувстановлюється 7,1 куб. метра на людину на 

місяць. 

Строк відсутностігарячоговодопостачання (понад 6 годин на добу у 

разіцілодобовоговодопостачанняабопонад 30 відсотківзагального часу подавання води за 

добовимграфіком), в який не включаєтьсяперерва в йогопостачанні у нічний час (з 24 до 6 

години), фіксується у двосторонньомуакті, 

щопідписуєтьсятеплопостачальноюорганізацією та оператором газорозподільноїсистеми і 

є підставою для перерахункунаселенню плати за гарячеводопостачання та газ. За 

згаданийперіоднаселення не здійснює плату за 

користуванняцентралізованимгарячимводопостачанням. Оператор 

газорозподільноїсистемипіслязакінченняпівріччянадсилаєабонентовіперерахунок за 

спожитий газ у періодвідсутностіцентралізованогогарячоговодопостачання. 

  



ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ У РАЗІ 

ВІДМОВИ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯГАЗОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ 

Якщопобутовийспоживач, який не забезпеченийлічильником газу, 

відмовляєтьсявідйоговстановлення за рахунок Оператора ГРМ (щопідтверджується актом 

про порушення, складенимвідповідно до вимогглави 5 розділу XI Кодексу 

газорозподільних систем), фактичнийоб'ємспожитого (розподіленого/поставленого) 

природного газу по побутовомуспоживачу за відповіднийкалендарниймісяцьвизначається 

за граничнимиоб'ємамиспоживанняприродного газу населенням, визначеними у додатку 

10 до цього Кодексу. 

  

Додаток 10 

доКодексугазорозподільних систем 

(пункт 3 глави 4 розділу IX) 

  

ГРАНИЧНІ ОБ'ЄМИ 

споживанняприродного газу населенням 

уразіпорушеннявимог Кодексу газорозподільних систем 

 

Тип та комбінаціїобладнання Одиницявиміру 
Граничнийобсяг

споживання 

Плита газова за 
наявностіцентралізованогогарячог

оводопостачання 
м куб. людино-місяць 9,8 

Плита газова у 
разівідсутностіцентралізованогога

рячоговодопостачання та 
газовоговодонагрівача 

  18,3 

Плита газова та водонагрівач   23,6 

Опалювально-варильнапіч 
(кухонневогнище) – на 

приготуванняїжі, підігрівання води 
та іншіпобутові потреби: 

м куб. метрів  

  
людино-місяць  

в 
міжопалювальнийпері

од 



включно до трьохмешканців   70 

на кожного наступногомешканця   45 

Опалювально-варильнапіч 
(кухонневогнище) на опалення, 

приготуванняїжі, підігрівання води 
та іншіпобутові потреби: 

м куб.    

м кв. на місяць  11  

в 
опалювальнийперіод 

  

включно до 20 м кв. 
метрівопалювальноїплощі 

  20 

на кожнийдодатковий м кв. 
опалювальноїплощі 

  11 

Індивідуальнеопалення в 
будинках не вищедвохповерхів, 

крімбудинків, де 
встановленоопалювально-

варильнупіч (кухонневогнище) (на 
1 м кв. опалювальноїплощі) 

м куб.  

11 

м кв. на місяць  

в 
опалювальнийперіод 

 

Примітки: 

1. Якщоприродний газ використовується для опаленнятеплиць та для інших потреб, 

застосовуютьсяграничніобсягиспоживаннязгідно з проектами відповіднихспоруд і 

будівель, а у разіїхвідсутності – згідно з проектнимиданимигазовогообладнання. 

2. Якщоспоживач (фізична особа) використовував в 

неопалювальнийперіодопалювальніприлади (крімопалювально-варильних печей 

чикухоннихвогнищ), граничнийобсягспоживаннямаєстановити 30 відсотківвід граничного 

обсягу в опалювальнийперіод. 

3. Якщо у приміщенні, крімопалювально-варильних печей (кухоннихвогнищ), 

встановленоіншігазовіприлади, їхграничніобсягиспоживання природного газу мають бути 

додаткововраховані при визначеннізагальногообсягу (об'єму) споживання. 

 

Звертаємо вашу увагу, щороздрібнуціну на газ для населення в розмірі 6,879 грн. 

встановленопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 27.04.2016 р. № 315, яка вносить 

зміни до постанови КМУ від 01.10.2015 р. № 758. 

ТакожКабінетМіністрівУкраїнивстановивнормиспоживання газу природного газу на одну 

особу населенням у разівідсутностілічильниківзгідно з постановою КМУ № 203 від 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF


23.03.2016 р. «Про нормиспоживання природного газу населенням у 

разівідсутностігазовихлічильників». 

 

Прейскурант на природний газ з 1 березня 2017 

року грн. за 1000 м3 

№ 
п/п  

Категорії  Ціна  Вартість  Тариф на  

споживачів реалізації  газу транспортування  

  
послуги 

  ПАТ 
"Укртрансгаз" 

  з ПДВ без 
ПДВ 

з ПДВ без 
ПДВ 

з ПДВ без ПДВ 

1 

Бюджетні  
10 

348,36 8 
623,63 

9 
723,40 

8 
102,83 

624,96 

520,8 

установи 

2 

Промислові  

10 
522,36 

8 
768,63 

9 
897,40 

8 
247,83 

624,96 

520,8 та інші  

споживачі 

 

Кінцевийспоживачокремомаєсплатитивартістьтранспортування природного газу 
розподільними трубопроводами ПАТ «Київгаз». Тариф на 
розподілвстановленопостановою НКРЕКП від 15.12.2016 р. № 2289. 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248912097
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248912097
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248912097

