
Норми споживання природного газу побутовими споживачами у разі
відсутності газових лічильників

Норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 203.

Одночасно зазначаємо, що мешканці, що не мають квартирних лічильників газу,
багатоквартирного будинку, обладнаного будинковим вузлом обліку не мають права
розраховуватися за спожитий природний газ за нормами споживання, встановленими
постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 203.

Додатково повідомляємо, що відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків
за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 620 (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 46 (далі – Тимчасове положення) визначається порядок
проведення розрахунків між постачальниками, операторами газорозподільних систем та
споживачами природного газу у разі використання загальнобудинкових вузлів обліку природного
газу, які складаються, зокрема, з лічильника природного газу та засобу дистанційної передачі даних,
а також забезпечується можливість обліку усього відпущеного природного газу в багатоквартирних
будинках, заощадження коштів необхідних для забезпечення населення, яке проживає в
багатоквартирних будинках, лічильниками природного газу та як наслідок зменшення фінансового
навантаження на тариф газорозподільних підприємств.

Згідно з положеннями Тимчасового положення, власник (власники) будинку (будинків) (квартир),
особа, відповідальна за експлуатацію будинку (будинків) (далі – експлуатаційна організація),
балансоутримувач будинку (будинків) тощо та оператор газорозподільної системи зобов'язані
врегулювати між собою договірні відносини щодо зняття показань будинкового вузла обліку та
лічильників газу, установлених у квартирі (далі – квартирні лічильники газу) (за їх наявності), а також
забезпечення можливості проведення монтажу, збереження та здійснення експлуатації будинкового
вузла обліку. У разі неврегулювання зазначених питань газопостачання такому будинку, групі
будинків, групі споживачів може бути припинено відповідно до законодавства.

Згідно з пунктом 5 Тимчасового положення, обсяги спожитого мешканцями будинку (будинків)
природного газу, обладнаного будинковим вузлом обліку, визначаються:

1) у будинках, де не встановлено квартирних лічильників газу, – за показаннями будинкового вузла
обліку з подальшим розподілом обсягів спожитого газу між споживачами пропорційно кількості осіб,
зареєстрованих у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні;

2) у будинках, де крім будинкового вузла обліку частково встановлено квартирні лічильники газу:

- для споживачів, що мають квартирні лічильники газу, – за показаннями таких лічильників;

- для споживачів, що не мають квартирних лічильників газу, – за показаннями будинкового вузла
обліку, з яких виключаються сумарні показання квартирних лічильників газу, встановлених у цієї
групи споживачів, з подальшим розподілом такої різниці оператором газорозподільної системи між
споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у
квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні.

Кількість осіб у квартирі, іншому ізольованому житловому приміщенні для проведення розрахунку та
розподілення спожитих обсягів газу визначається відповідно до кількості зареєстрованих осіб.
Інформація про зміну їх кількості подається побутовими споживачами оператору газорозподільної
системи до 25 числа місяця, що передує розрахунковому. Відповідальність за своєчасність та
достовірність поданої інформації несе побутовий споживач, що її подає. У разі подання такої
інформації із запізненням – вона враховується в наступному розрахунковому періоді без
перерахунку минулих періодів.
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За відсутності зареєстрованих у квартирі, іншому ізольованому житловому приміщенні осіб та
відомостей щодо офіційного припинення газопостачання на квартиру (будинок) облік спожитого газу
здійснюється з розрахунку на одну особу.

Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або
загальнобудинковим), відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що
підтверджується актом про порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу XI цього
Кодексу), фактичний об'єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу (алокація) по
побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об'ємами
споживання природного газу населенням, визначеними у додатку 10 до цього Кодексу.

Так, згідно з положеннями додатку 15 до Кодексу, граничний обсяг споживання на 1 людину на
місяць залежить від типу та комбінації обладнання і на сьогодні становить:

• 9,8 м3 за наявності плити газової та централізованого гарячого водопостачання;
• 18,3 м3 за наявності плити газової у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та
газового водонагрівача;
• 23,6 м3 за наявності плити газової та водонагрівача.

Згідно з положеннями пункту 1 глави 7 розділу VІ Кодексу ГРМ одним з випадків коли Оператор ГРМ
має право припинити/обмежити газопостачання на об'єкт споживача (у тому числі побутового
споживача) є відмова споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та
за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України «Про забезпечення комерційного обліку
природного газу».

У разі відмови споживача (несанкціонованого споживача) від підписання акта про порушення про це
робиться відмітка в обох примірниках акта про порушення, один з яких надсилається споживачу
(несанкціонованому споживачу) рекомендованим поштовим відправленням.

Так, згідно з положеннями додатку 15 до Кодексу, граничний обсяг споживання на 1 людину на місяць залежить 
від типу та комбінації обладнання та з врахуванням Постанови КМУ від 23.03.2016 р №203 із змінами, внесеними 
згідно з Постановами КМ № 316 від 27.04.2016 та №609 від 18.08.2017р. на сьогодні становить: 

• 3,3 м3 за наявності плити газової та централізованого гарячого водопостачання; 
• 5,4 м3 за наявності плити газової у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового 
водонагрівача; 
• 10,5 м3 за наявності плити газової та водонагрівача. 

Так, згідно з положеннями додатку 15 до Кодексу, граничний обсяг споживання на 1 людину на місяць 
залежить від типу та комбінації обладнання та з врахуванням Постанови КМУ від 23.03.2016 р №203 із 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 316 від 27.04.2016 та №609 від 18.08.2017р. на сьогодні 
становить: 

• 3,3 м3 за наявності плити газової та централізованого гарячого водопостачання; 
• 5,4 м3 за наявності плити газової у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та 
газового водонагрівача; 
• 10,5 м3 за наявності плити газової та водонагрівача. 


