
 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
ПОСТАНОВА  

      
від 10 квітня 2017 р.  
№ 494 
Київ 
 

Про скасування деяких постанов Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" та 

статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Скасувати деякі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, згідно з переліком, що додається. 

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

друкованому виданні – газеті "Урядовий кур’єр". 
 

Голова НКРЕКП   Д. ВОВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
10.04.2017 № 494 

 
 

Перелік  
постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, що скасовуються 
 

1. Рядки 8-52 додатку до постанови НКРЕКП від 28.03.2017 № 348 «Про встановлення 
тарифів на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу і точок 
виходу для ПАТ «Укртрансгаз». 

2. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 349 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Вінницягаз». 

3. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 350 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Волиньгаз». 

4. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 351 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Гадячгаз». 

5. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 352 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Дніпрогаз». 

6. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 353 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Дніпропетровськгаз». 

7. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 354 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Донецькоблгаз». 

8. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 355 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Житомиргаз». 

9. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 356 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Закарпатгаз». 

10. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 357 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Запоріжгаз». 

11. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 358 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Івано-Франківськгаз». 

12. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 359 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Київгаз». 

13. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 360 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Київоблгаз». 

14. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 361 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ВАТ «Кіровоградгаз». 

15. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 362 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Коростишівгаз». 

16. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 363 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу для ПАТ «Кременчукгаз». 

17. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 364 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Криворіжгаз». 

18. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 365 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Лубнигаз». 

19. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 366 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Луганськгаз». 

20. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 367 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Львівгаз». 

21. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 368 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Маріупольгаз». 

22. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 369 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Мелітопольгаз». 



23. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 370 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Миколаївгаз». 

24. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 371 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Одесагаз». 

25. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 372 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Полтавагаз». 

26. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 373 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Рівнегаз». 

27. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 374 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Сумигаз». 

28. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 375 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Тернопільгаз». 

29. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 376 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Тернопільміськгаз». 

30. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 377 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Тисменицягаз». 

31. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 378  «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Уманьгаз». 

32. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 379 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Харківгаз». 

33. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 380 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Харківміськгаз». 

34. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 381 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Херсонгаз». 

35. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 382 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Хмельницькгаз». 

36. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 383 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Черкасигаз». 

37. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 384 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Чернівцігаз». 

38. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 385 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Чернігівгаз». 

39. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 386 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ПАТ «Шепетівкагаз». 

40. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 387 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу  для ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка». 

41. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 388 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ДП «Монтажник». 

42. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 389 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ТОВ «Газовик». 

43. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 390 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ТОВ «Газпостачсервіс». 

44. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 391 «Про встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу  для ДП «Кременецьке УПРГ». 

45. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 392 «Про встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу  для ТОВ «Спектргаз». 

46. Постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 395 «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов НКРЕКП». 
 
 

Директор Департаменту із регулювання відносин  у нафтогазовій сфері    Т. РЯБУХА 
 

 


