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Про затвердження Кодексу газорозподільних систем
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2845 від 26.11.2015
№ 304 від 10.03.2016
№ 1418 від 11.08.2016
№ 1953 від 07.11.2016
№ 2017 від 24.11.2016
№ 84 від 26.01.2017}
Відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії»,
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10
вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Кодекс газорозподільних систем, що додається.
2. Операторам газорозподільних систем:
розмістити на своєму веб-сайті та в офіційних виданнях, що публікуються на території їх
ліцензованої діяльності, Кодекс газорозподільних систем та Типовий договір розподілу
природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498,
протягом місячного строку з дня набрання чинності цією постановою;

отримати персональні ЕІС-коди (Energy Identification Code) як суб’єктам ринку природного
газу протягом десяти днів з дня набрання чинності цією постановою шляхом звернення до
оператора газотранспортної системи;
присвоїти в місячний строк з дня отримання персонального ЕІС-коду всім споживачам (у
тому числі побутовим), підключеним до газорозподільних систем, персональних ЕІС-кодів
та передати їх оператору газотранспортної системи;
направити супровідні листи разом із заявою-приєднанням до договору розподілу
природного газу всім споживачам (у тому числі побутовим), підключеним до
газорозподільних систем, протягом двомісячного строку з дня набрання чинності цією
постановою відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем.
3. Оператор газорозподільної системи забезпечує укладення актів розмежування
балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін:
по об’єктах побутових споживачів – протягом двох років з дня набрання чинності цією
постановою;
по інших об’єктах суб’єктів ринку природного газу – протягом одного року з дня набрання
чинності цією постановою.
4. Власникам комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку,
які використовуються в побуті) забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі
даних власні комерційні вузли обліку:
річний обсяг обліку природного газу яких перевищує 3 млн м3 – протягом півроку з дня
набрання чинності цією постановою;
-

річний обсяг обліку природного газу яких від 1 млн м3 до 3 млн м3 – протягом одного
року з дня набрання чинності цією постановою;
-

-

річний обсяг обліку природного газу яких від 100 тис. м3 до 1 млн м3 – протягом одного
року та шести місяців з дня набрання чинності цією постановою;
-

-

{Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №
304 від 10.03.2016}
річний обсяг обліку природного газу яких від 10 тис. м3 до 100 тис. м3 – протягом двох
років з дня набрання чинності цією постановою;
-

-

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 304 від
10.03.2016}

річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м3 – протягом двох років та
шести місяців з дня набрання чинності цією постановою.
-

{Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 304 від
10.03.2016}
5. Газодобувні підприємства, виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних
джерел, які здійснюють передачу природного газу в газорозподільну систему, зобов’язані
забезпечити в пунктах приймання-передачі газу до газорозподільної системи (на
газорозподільних станціях) організацію та облаштування місць контрольного відбору проб
природного газу протягом року з дати набрання чинності цією постановою.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики:
від 29 березня 2012 року № 305 «Про визначення ступеня кваліфікації споживачів
природного газу», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2012 року за №
579/20892;
від 19 квітня 2012 року № 420 «Про затвердження Порядку доступу та приєднання до
Єдиної газотранспортної системи України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 721/21034 (зі змінами);
від 05 липня 2012 року № 849 «Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж
природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 року за № 1250/21562 (зі змінами);
від 13 вересня 2012 року № 1181 «Про затвердження Правил користування природним
газом для юридичних осіб», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012
року за № 1715/22027;
від 31 січня 2013 року № 76 «Про затвердження Типового договору на приєднання до
газових мереж», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2013 року за №
297/22829;
від 07 березня 2013 року № 226 «Про затвердження Типового договору на господарське
відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та
газотранспортними або газорозподільними підприємствами)», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за № 494/23026;
від 07 березня 2013 року № 227 «Про затвердження Типового договору на користування
складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та
газотранспортними або газорозподільними підприємствами)», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за № 492/23024;

від 07 березня 2013 року № 228 «Про затвердження Типового договору на експлуатацію
складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та
газотранспортними або газорозподільними підприємствами)», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за № 493/23025;
від 20 червня 2013 року № 709 «Про підвищення якості обслуговування споживачів
природного газу», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за №
1088/23620;
2) постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг:
від 28 жовтня 2014 року № 184 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків,
завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення
споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також
споживачеві
природного
газу
внаслідок
порушення
газопостачальним
або
газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання»,
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 року за № 8/26453;
від 22 січня 2015 року № 35 «Про затвердження Типового договору на постачання
природного газу за регульованим тарифом», зареєстровану в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 року за № 172/26617.
7. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 2
глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, які набирають чинності з 01 квітня
2016 року.
8. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку
забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
Голова Комісії
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КОДЕКС
газорозподільних систем
{У тексті Кодексу та в додатках 6, 7 слова «методологія визначення плати за
приєднання» у всіх відмінках замінено словами «методологія встановлення плати за
приєднання» у відповідних відмінках згідно з Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від
11.08.2016}
I. Загальні положення
1. Визначення основних термінів та понять
1. Цей Кодекс розроблений відповідно до Закону України «Про ринок природного газу».
2. Цей Кодекс визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем із суб’єктами
ринку природного газу, а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні
засади функціонування газорозподільних систем, зокрема умови забезпечення:
1) надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем та гарантованого рівня
розподілу (переміщення) природного газу до/від суміжних суб’єктів ринку природного
газу відповідної якості;
2) комерційного, у тому числі приладового обліку природного газу в газорозподільній
системі та визначення його об’ємів і обсягів передачі до/з газорозподільної системи, у
тому числі в розрізі суб’єктів ринку природного газу;
3) доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об’єктів
будівництва або існуючих об’єктів (умови технічного доступу);
4) доступу суб’єктів ринку природного газу до газорозподільної системи для фактичної
передачі (розподілу/споживання) належного їм природного газу до/з газорозподільної
системи (умови комерційного доступу);
5) механізмів взаємодії оператора газорозподільної системи з операторами суміжних
систем та з іншими суб’єктами ринку природного газу.
Порядок взаємовідносин оператора газорозподільної системи з оператором
газотранспортної системи, у тому числі пов’язаних з прийманням-передачею природного
газу в точках виходу з газотранспортної системи до газорозподільної системи, зокрема
щодо якості та обліку природного газу (у тому числі приладового), а також з обміном
даних щодо заявлених і підтверджених обсягів природного газу (номінацій) та фактичних
обсягів розподілу і споживання природного газу (алокацій), регулює Кодекс
газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №
2493 (далі - Кодекс ГТС), договір транспортування природного газу та технічна угода (за
наявності), що укладені між сторонами.

3. Дія цього Кодексу поширюється на операторів газорозподільних систем, замовників
доступу та приєднання до газорозподільної системи, споживачів (у тому числі побутових
споживачів), об’єкти яких підключені до газорозподільних систем, та на їх постачальників.
Крім того, цим Кодексом регулюються взаємовідносини:
між оператором газорозподільної системи і газодобувними підприємствами та
виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені
(приєднуються) до газорозподільної системи;
між оператором газорозподільної системи та несанкціонованими споживачами, які
втручаються в роботу газорозподільної системи, у тому числі шляхом самовільного
під’єднання несанкціонованого газопроводу.
4. У цьому Кодексі терміни вживаються у таких значеннях:
алокація - визначення фактичного обсягу (об’єму) природного газу по об’єкту споживача
за певний розрахунковий період відповідно до вимог розділу VI цього Кодексу;
{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
будівництво об’єкта – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне
переоснащення об’єкта;
відмова в доступі до об’єкта споживача – вчинення споживачем (власником або наймачем
об’єкта споживача) та/або власником території, де розташований/розміщений об’єкт
споживача та/або комерційний вузол обліку, за яким здійснюються розрахунки споживача,
дій, які перешкоджають представникам оператора газорозподільної системи виконувати
функції, передбачені цим Кодексом, що засвідчується актом про порушення, складеним
відповідно до вимог цього Кодексу;
власник – юридична особа, або фізична особа, або фізична особа - підприємець, яка на
законних підставах володіє та користується об’єктом, зокрема газовими мережами або
об’єктом газорозподільної системи;
вузол обліку природного газу/вузол обліку/ВОГ – сукупність засобів вимірювальної
техніки, зокрема лічильник газу або звужуючий пристрій, та допоміжних засобів,
призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму
природного газу, зведених до стандартних умов, визначених законодавством;
газові мережі внутрішнього газопостачання – газові мережі від місця/точки приєднання
об’єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно
або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів);

газові мережі зовнішнього газопостачання – газові мережі від місця забезпечення
потужності до місця/точки приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника;
група будинків (гуртожитків) – багатоквартирні будинки (гуртожитки) з однотипним
інженерно-санітарним обладнанням та подібними будівельними і архітектурними
характеристиками, які послідовно підключені через один газопровід та мають одне й те
саме місце забезпечення потужності;
група споживання – категорія побутових споживачів, які за договором розподілу
природного газу розраховуються за лічильником газу, що характеризується певними
однорідними ознаками щодо газових приладів і пристроїв, категорії будинку
(індивідуальний, багатоквартирний), а в окремих випадках з урахуванням опалювальної
площі і наявності централізованого гарячого водопостачання, та відображає
середньостатистичний річний профіль споживання природного газу в розрізі календарних
місяців і визначається згідно з додатком 1 до цього Кодексу;
{Абзац одинадцятий пункту 4 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
договір на приєднання до газорозподільної системи/договір на приєднання – письмова
угода між оператором газорозподільної системи та замовником послуги з приєднання, яка
укладається відповідно до вимог розділу V та за формою, наведеною в цьому Кодексі,
визначає їх правовідносини під час виконання приєднання об’єкта замовника до
газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у власності чи
користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора газорозподільної системи;
договір розподілу природного газу – правочин, укладений між оператором
газорозподільної системи та споживачем (у тому числі побутовим споживачем) відповідно
до вимог цього Кодексу, згідно з яким забезпечується фізична доставка природного газу,
належного споживачу, та/або цілодобовий доступ об’єкта споживача до газорозподільної
системи;
доступ до газорозподільної системи – право користування потужністю складової (об’єкта)
газорозподільної системи в обсязі та на умовах, встановлених у договорі (технічній угоді)
про надання відповідних послуг з оператором газорозподільної системи;
дублюючий вузол обліку/дублюючий ВОГ – вузол обліку, призначений для здійснення
контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та
оформлюється між сторонами договору розподілу природного газу та/або технічної угоди
про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою як дублюючий ВОГ
відповідно до вимог цього Кодексу;
дублюючий засіб вимірювальної техніки/дублюючий ЗВТ – засіб вимірювальної техніки,
призначений для контролю працездатності аналогічного засобу вимірювальної техніки,
який входить до складу комерційного вузла обліку, що оформлюється між сторонами

договору розподілу природного газу та/або технічної угоди про умови приймання-передачі
газу газорозподільною системою як дублюючий ЗВТ відповідно до вимог цього Кодексу;
ЕІС-код (Energy Identification Code) – персональний код ідентифікації споживача як
суб’єкта ринку природного газу або його точки комерційного обліку (за необхідності),
присвоєний Оператором газорозподільної системи в установленому цим Кодексом
порядку;
{Абзац шістнадцятий пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
експертиза засобу вимірювальної техніки/експертиза пломб – комплекс заходів, які
здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобу вимірювальної
техніки/пломб параметрам, визначеним їх виробниками, умовам монтажу та експлуатації,
їх цілісності чи відповідності метрологічним характеристикам, а також пересвідчення у
відсутності інших ознак впливу на засіб вимірювальної техніки/пломбу, які можуть
свідчити про втручання в засіб вимірювальної техніки/пломбу та викривлення результатів
вимірювання;
замовник – фізична особа, або юридична особа, або фізична особа - підприємець, яка на
підставі відповідного договору замовляє у оператора газорозподільної системи послугу з
приєднання до газорозподільної системи та/або розподілу природного газу;
засіб вимірювальної техніки/ЗВТ – технічний засіб, включаючи лічильник газу, який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;
засоби дистанційної передачі даних – засоби, встановлені (організовані) на комерційному
або дублюючому вузлі обліку, які забезпечують на безперервній основі можливість
дистанційного доступу до зазначених вузлів обліку з метою зчитування (контролю) та
передачі їх даних каналами зв’язку до оператора газорозподільної системи;
заява-приєднання – складена за встановленою формою письмова заява споживача, що
засвідчує його волевиявлення на приєднання до договору розподілу природного газу та
містить персоніфіковані дані споживача та його об’єкта;
комерційний вузол обліку/комерційний ВОГ – вузол обліку природного газу,
організований відповідно до вимог цього Кодексу для комерційного обліку природного
газу при визначенні об’єму (обсягу) передачі та розподілу (споживання/постачання)
природного газу в точці комерційного обліку;
комерційний доступ – право користування потужністю об’єкта газорозподільної системи в
обсязі та на умовах, встановлених у договорі розподілу природного газу та/або технічній
угоді про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою;

комерційний облік природного газу – визначення об’ємів (обсягів) передачі та розподілу
(споживання/постачання) природного газу в точках комерційного обліку на підставі даних
комерційних вузлів обліку та інших регламентних процедур у передбачених цим Кодексом
випадках;
контрольне зняття показань ЗВТ – фіксація показань ЗВТ, зокрема лічильника газу,
споживача представником оператора газорозподільної системи у відомості про контрольне
зняття показань ЗВТ, або акті про контрольне зняття показань ЗВТ, або розрахунковій
книжці, абонентській картці обліку газу тощо, які підтверджуються особистим підписом
споживача (власника або наймача) об’єкта або уповноваженої ним особи;
контрольний огляд вузла обліку – виконання комплексу робіт з метою візуального
обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з’єднання тощо), цілісності
встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття
показань ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів
та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій чи оздоблювальних матеріалів
несанкціонованого втручання в роботу ГРМ та/або ЗВТ/лічильника газу;
{Абзац двадцять шостий пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
коректор об’єму газу – сукупність засобів вимірювальної техніки, які вимірюють тиск і
температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, обчислюють об’єм газу за
стандартних умов, перетворюючи вихідні сигнали від лічильника газу;
лічильник газу – засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання,
запам’ятовування та відображення об’єму (обсягу) природного газу, що проходить через
нього, та є складовою комерційного (дублюючого) вузла обліку;
маршрут переміщення газу з однаковими ФХП (далі - маршрут) - документ, в якому
описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від джерела (джерел) його
надходження до користувачів цього газу (споживачів, суміжних операторів
газорозподільних систем) з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу
та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу та вказано
номер маршруту;
{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом двадцять дев’ятим згідно з
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 84 від 26.01.2017}
межа балансової належності – точка розмежування газових мереж між суміжними
власниками газових мереж за ознаками права власності чи користування, на якій
відбувається приймання-передача природного газу;

межа експлуатаційної відповідальності сторін – точка розмежування газових мереж за
ознакою договірних зобов’язань з експлуатації окремих ділянок або елементів, яка
встановлюється на межі балансової належності або за згодою сторін в іншій точці газових
мереж;
міська місцевість – адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського
типу);
місце забезпечення потужності (точка забезпечення потужності) – місце/точка на
існуючому об’єкті газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у
власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора газорозподільної
системи, від якого (якої) здійснюється будівництво (розвиток) газових мереж до об’єкта
замовника (точки приєднання) та/або забезпечується необхідний рівень потужності,
замовленої для об’єкта приєднання;
місце приєднання (точка приєднання) – запроектована або існуюча межа балансової
належності між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання;
несанкціоноване відновлення газоспоживання – виявлений після складання акта про
припинення розподілу природного газу (газопостачання) та/або пломбування запірних
пристроїв чи встановлення інвентарної заглушки факт несанкціонованого втручання в
роботу газорозподільної системи, в тому числі шляхом зривання або пошкодження пломб
на запірних пристроях, засувках на вводі на об’єкт споживача, пошкодження або зняття
інвентарних заглушок тощо, внаслідок чого здійснюється чи є можливість
несанкціонованого відбору природного газу на об’єкті споживача (окремих його газових
приладах чи пристроях), у тому числі поза обліком;
несанкціоноване втручання в роботу газорозподільної системи – втручання в роботу
газорозподільної системи, в тому числі шляхом несанкціонованого відновлення
газоспоживання, несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та/або під’єднання
несанкціонованого газопроводу, внаслідок чого порушується нормальний режим роботи
ГРМ та/або здійснюється необліковане (обліковане частково чи з порушенням
законодавства) використання природного газу;
несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу – втручання в роботу або
конструкцію чи складові комерційного вузла обліку (зокрема лічильника газу), у тому
числі шляхом їх підробки, пошкодження чи пошкодження на них пломб, впливу дії
спрямованого постійного магнітного поля або зміни конфігурації даних
обчислювача/коректора об’єму газу (первинного програмування чи протоколу
параметризації), внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним
вузлом обліку не обліковується (обліковується частково чи з порушенням законодавства),
та інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу;
несанкціонований відбір природного газу – відбір (споживання) природного газу з
газорозподільної системи з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема цього
Кодексу;

несанкціонований газопровід – самовільно під’єднаний газопровід (газовий відвід, штуцер,
патрубок), у тому числі без наявного підключеного газового обладнання, фізично
з’єднаний, зокрема вварений, врізаний, з газорозподільною системою або газовою
мережею внутрішнього газопостачання, витрата (споживання) природного газу через який
не обліковується комерційним вузлом обліку (лічильником газу);
несанкціоноване підключення газових приладів – самовільне під’єднання споживачем
газових приладів чи пристроїв (устаткування) на об’єкті, який обліковується за нормами
споживання, або внаслідок під’єднання яких перевищується діапазон обчислення вузла
обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон
обчислення вузла обліку);
несанкціонований споживач – фізична, юридична особа або фізична особа - підприємець,
яка без укладання договору розподілу природного газу з оператором газорозподільної
системи або на об’єкті, який не підключений до ГРМ в установленому порядку, здійснює
несанкціонований відбір природного газу;
номінальна потужність газового обладнання – сумарна об’ємна витрата (споживання)
природного газу всього встановленого газового обладнання/устаткування, яка згідно з
паспортними
даними
відповідає
номінальному
режиму
роботи
цього
обладнання/устаткування;
норми споживання – об’єм та вид споживання природного газу, установлені згідно із
законодавством для побутових споживачів, що не забезпечені лічильником газу, за
договорами розподілу природного газу;
об’єм природного газу - кількість газу (м куб.), виміряна вузлом обліку природного газу
або визначена в результаті інших регламентних процедур, передбачених цим Кодексом;
{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом сорок четвертим згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг № 84 від 26.01.2017}
обсяг (кількість) енергії природного газу - кількість теплової енергії (МДж, Гкал, кВт·год),
яка виділяється під час повного згоряння певного об’єму природного газу;
{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом сорок п’ятим згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг № 84 від 26.01.2017}
обчислювач об’єму газу – засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали
вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на
звужуючому пристрої (напірній трубці тощо) та/або від вимірювального перетворювача
об’єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів
тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює
об’єм газу за стандартних умов;

опалювальний період – період з 01 жовтня по 30 квітня включно;
опалювальна площа – загальна опалювальна площа об’єкта споживача без урахування
площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень, де відсутні тепловіддавальні
поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які
безпосередньо не з’єднані з опалювальними приміщеннями дверними та іншими отворами;
Оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, що
на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною
системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства,
та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління;
Оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, який
на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу
газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників);
охоронна зона об’єктів газорозподільної системи – територія, обмежена умовними лініями,
уздовж наземних, надземних і підземних газопроводів та їх споруд по обидва боки від
крайніх елементів конструкції розподільних газопроводів та по периметру наземних
споруд на визначеній відстані, на якій обмежується провадження господарської та іншої
діяльності;
параметризація ЗВТ – установленні заводом-виробником значення програмування
лічильника газу або обчислювача чи коректора об’єму газу, а також введені в нього під час
експлуатації їх власником чи Оператором ГРМ відповідні параметри (у тому числі
фізико-хімічні показники природного газу), які забезпечують належне вимірювання об’єму
природного газу комерційним ВОГ згідно з чинними стандартами;
перевірка метрологічних характеристик ЗВТ – проведення спеціально уповноваженими
територіальними органами у сфері метрології та стаціонарними чи пересувними
повірочними
лабораторіями
перевірки
метрологічних
характеристик
засобів
вимірювальної техніки та/або загальної похибки вимірювання комерційного вузла обліку,
у тому числі в умовах їх експлуатації, в порядку, визначеному регламентами перевірки
метрологічних характеристик ЗВТ, та/або проведення позачергової чи експертної повірки;
перевірка параметризації ЗВТ – перевірка відповідності введених параметрів в лічильник
газу або обчислювач чи коректор об’єму газу дійсним параметрам;
підключення до ГРМ – фізичне з’єднання в точці приєднання (на межі балансової
належності) газових мереж суміжного суб’єкта ринку природного газу (зокрема споживача)
з газорозподільною системою, здійснене в установленому законодавством порядку,
зокрема згідно з цим Кодексом;
підтверджений обсяг природного газу – об’єм (обсяг) природного газу, виділений
постачальником для потреб споживача, з яким укладено договір постачання природного
газу на відповідний розрахунковий період, та підтверджений Оператором ГТС (включений

до підтвердженої номінації) і доведений Оператору ГРМ у порядку, визначеному
Кодексом ГТС;
протокол параметризації ЗВТ – вихідний документ (електронний файл або паперовий
носій), створений (зчитаний) за допомогою сервісного програмного забезпечення
виробника лічильника газу або обчислювача чи коректора об’єму газу, який відображає
параметри програмування ЗВТ та введені в нього значення під час експлуатації;
плановий місячний об’єм споживання – визначений в установленому главою 4 розділу ІХ
цього Кодексу порядку плановий об’єм (обсяг) споживання природного газу по об’єкту
побутового споживача, який за договором розподілу природного газу розраховується за
лічильником газу;
плата за приєднання, що є стандартним, – граничний рівень плати за приєднання, що є
стандартним, розрахований згідно з методологією встановлення плати за приєднання,
затвердженою Регулятором;
побутовий споживач – споживач, що є фізичною особою та придбаває природний газ з
метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі,
підігріву води та опалення своїх житлових приміщень, що не включає професійну та
комерційну діяльність;
повірка лічильника газу – встановлення придатності до застосування лічильника газу на
підставі результатів контролю його метрологічних характеристик, що здійснюється в
установленому законодавством порядку;
попередня оплата – повна оплата за зобов’язаннями до початку розрахункового періоду;
постачальник природного газу (постачальник) – суб’єкт господарювання, який на підставі
ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;
пошкодження ЗВТ/лічильника газу – механічне пошкодження цілісності конструкції
комерційного ВОГ та/або його складових, зокрема корпусу, скла, кріплення, захисних
елементів, ліній з’єднання;
пошкодження пломб – відсутність чи пошкодження цілісності пломб, пломбувального
матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, на яких
закріплено пломбувальний матеріал, у тому числі відсутність чи пошкодження на ЗВТ
(лічильнику газу) пломб з відбитками тавр про їх повірку або індикаторів дії впливу
постійного магнітного поля (далі – магнітні індикатори), або підтверджений факт підробки
пломби за умови наявності акта про пломбування (іншого документа, що підтверджує факт
пломбування і передачу на збереження ЗВТ/лічильника газу та установлених пломб і
магнітних індикаторів);
правовий режим земель охоронних зон об’єктів газорозподільної системи – установлений
законодавством особливий режим використання земель власниками та користувачами

земельних ділянок, а також Операторами ГРМ, що встановлюється в межах земель
охоронних зон об’єктів газорозподільних систем для забезпечення належних умов їх
експлуатації, запобігання їх пошкодженню та для зменшення можливого негативного
впливу на людей, суміжні землі, природні об’єкти та довкілля в цілому;
приєднання до ГРМ – сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт,
спрямованих на створення технічної можливості для надання послуги розподілу
природного газу, які здійснюються у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи
існуючого об’єкта замовника до газорозподільної системи;
приєднання, що є стандартним, – приєднання до газорозподільної системи Оператора ГРМ
об’єкта замовника потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що
не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від
місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки замовника;
приховані заходи – несанкціоновані заходи, здійснені споживачем чи іншою особою,
внаслідок яких здійснюється необліковане (обліковане частково чи з порушенням
законодавства) використання природного газу, які неможливо виявити без використання
спеціальних технічних засобів, проведення земельних робіт, демонтажу будівельних
конструкцій чи оздоблювальних матеріалів, часткового чи повного демонтажу ЗВТ або
дактилоскопічної експертизи чи перевірки метрологічних характеристик ЗВТ;
проект повторного використання – документація (типовий проект) на об’єкт або його
відокремлену частину, що використовується повторно при проектуванні іншого схожого
об’єкта будівництва (газових мереж зовнішнього газопостачання), яка затверджена і має
висновок щодо її відповідності вимогам будівельних норм, стандартів та правил;
пункт призначення – межа балансової належності об’єкта споживача, на якій відбувається
передача Оператором ГРМ природного газу споживачу;
Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг;
розрахунковий період – газовий місяць, зазначений у договорі (технічній угоді), за який
визначається об’єм та обсяг передачі чи розподілу (споживання/постачання) природного
газу та здійснюються відповідні розрахунки та/або регламентні процедури;
{Абзац пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №
1418 від 11.08.2016}
самовільне під’єднання – під’єднання несанкціонованого газопроводу та/або газових
приладів чи пристроїв до газорозподільної системи, внутрішньобудинкової системи
газопостачання або газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта споживача з
порушенням встановленої законодавством процедури;

своєчасне повідомлення побутовим споживачем – надання споживачем у письмовій формі
Оператору ГРМ інформації щодо видів споживання газу не пізніше ніж у місячний строк з
дати настання відповідних змін (за відсутності лічильника газу), або інформації про
недоліки в роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника,
повірочного тавра, цілості пломб тощо), або інформації про пошкодження пломб на
газових приладах та пристроях до виявлення таких недоліків представником Оператора
ГРМ;
сільська місцевість – адміністративна територія сіл, селищ (за винятком селищ міського
типу);
споживач природного газу (споживач) – фізична особа, фізична особа – підприємець або
юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного
газу з метою використання для власних потреб, зокрема в якості сировини, а не для
перепродажу;
суміжні суб’єкти ринку природного газу – власники газових мереж, що з’єднані між собою,
в місці з’єднання яких відбувається приймання-передача природного газу;
технічна угода про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою –
письмова угода між Оператором ГРМ та суміжним суб’єктом ринку газу, крім споживачів
та Оператора ГТС, яка укладається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Кодексу,
та визначає порядок приймання-передачі природного газу між сторонами;
технічні умови приєднання – документ, що визначає комплекс умов і вимог до
інженерного забезпечення приєднання об’єкта (земельної ділянки) замовника до
газорозподільної системи і містить вихідні дані для проектування газових мереж
зовнішнього та внутрішнього газопостачання, що створюються для потреб об’єкта
замовника;
точка вимірювання – місце встановлення комерційного вузла обліку;
точка комерційного обліку – межа балансової належності, відносно якої за допомогою
комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур у передбачених
розділами ІХ-ХІ цього Кодексу випадках визначається об’єм (обсяг) передачі чи розподілу
(споживання/постачання) природного газу за певний період;
якість природного газу – параметри фізико-хімічних показників природного газу, які
мають відповідати вимогам цього Кодексу.
Інші терміни, що використовуються в цьому Кодексі, вживаються у значеннях, наведених
у Законах України "Про ринок природного газу", "Про метрологію та метрологічну
діяльність", "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", "Про регулювання
містобудівної діяльності".

Термін «природний газ» охоплює біогаз або інші види газу з альтернативних джерел, які за
своїми фізико-технічними характеристиками відповідають стандартам на природний газ.
Термін «вища теплота згоряння» вживається у значенні, наведеному в Кодексі ГТС.
{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №
84 від 26.01.2017}
5. Скорочення, що застосовуються у цьому Кодексі, мають такі значення:
АДС - аварійно-диспетчерська служба;
ВБГ - виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел;
ВОГ - вузол обліку природного газу;
ГДП - газодобувне підприємство;
ГРМ - газорозподільна система;
ГРП - газорегуляторний пункт;
ГРС - газорозподільна станція;
ГТС - газотранспортна система України;
ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;
ПВВГ - пункт вимірювання витрат газу;
ПЕОМ - персональна електронно-обчислювальна машина (комп’ютер);
ФХП - фізико-хімічні показники, фізико-хімічні характеристики;
ШРП - шафовий регуляторний пункт газу.
6. Умовні позначення одиниць виміру, на які є посилання в цьому Кодексі:
м куб. – метр кубічний;
МПа – мегапаскаль;
МДж – мегаджоуль;
кВт·год – кіловат-година;
Гкал – гігакалорія;
град. С – градус Цельсія.
2. Основні функції газорозподільної системи та Оператора ГРМ
1. Оператор ГРМ здійснює діяльність з розподілу природного газу на підставі ліцензії, яка
видається Регулятором.
2. Оператор ГРМ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у
належному стані та розвиток (будівництво) газорозподільної системи, яка на законних
підставах перебуває у його власності чи користуванні, належну організацію та виконання
розподілу природного газу.
3. Основними функціями Оператора ГРМ є:

1) забезпечення розподілу (переміщення) природного газу від місць його надходження в
ГРМ з ГТС та з інших джерел (від ГДП та ВБГ, підключених до ГРМ, та від суміжних ГРМ)
до споживачів природного газу з урахуванням його якісних і фізико-хімічних
характеристик та потреб цих споживачів;
2) забезпечення оперативно-диспетчерського управління ГРМ та планово-профілактичних
і аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах ГРМ з урахуванням вимог охорони праці та
техніки безпеки;
3) забезпечення максимальної економічності, оптимальних режимів та надійності роботи
ГРМ, розробка оптимальних технологічних режимів роботи ГРМ для безперебійного та
безаварійного газопостачання споживачів;
4) забезпечення організації та реєстрації взаємовідносин (адміністрування) суб’єктів ринку
природного газу, які підключені до/через ГРМ та співпрацюють з ним, при забезпеченні
розподілу (передачі) природного газу ГРМ;
5) виконання договірних зобов’язань при розподілі (споживанні, передачі) природного газу
ГРМ;
6) своєчасне інформування суб’єктів ринку природного газу про відхилення технологічних
режимів роботи ГРМ, що можуть вплинути на режим газоспоживання (обмеження обсягів
тощо), та вжиття заходів щодо їх ліквідації;
7) забезпечення контролю якості фізико-хімічних характеристик та показників природного
газу, який передається до/з ГРМ;
8) забезпечення комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, в ГРМ;
9) забезпечення приєднання об’єктів замовників до ГРМ, що на законних підставах
перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, за їх
зверненням та за умови дотримання вимог цього Кодексу;
10) забезпечення балансування між об’ємами і обсягами передачі природного газу до ГРМ
(від ГТС, ГДП, ВБГ, інших ГРМ) та об’ємами і обсягами передачі природного газу з ГРМ
(споживачам, для транзиту в інші ГРМ);
{Підпункт 3 пункту 3 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
11) формування добових, декадних, місячних, квартальних та річних показників
фактичного об’єму та обсягу передачі (розподілу, споживання) природного газу по
об’єктах суб’єктів ринку природного газу, які знаходяться на ліцензованій території
Оператора ГРМ та/або які замовили розподіл природного газу ГРМ у відповідному періоді;

12) співпраця з операторами суміжних систем з метою надійного та ефективного
функціонування ГРМ;
13) дослідження потреб споживачів (замовників), у тому числі різних галузей економіки, в
природному газі для здійснення підготовки планів розвитку та розбудови ГРМ.
4. Оператор ГРМ має право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних
ділянок всіх форм власності, на яких розташована газорозподільна система, для виконання
своїх функцій та обов’язків, передбачених законодавством.
5. З Оператором ГРМ співпрацюють такі суб’єкти ринку природного газу:
Оператор ГТС;
оператори суміжних газорозподільних систем;
газодобувні підприємства та виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних
джерел, які підключені (планують приєднатися) до ГРМ;
споживачі, які підключені до ГРМ;
постачальники природного газу, які планують чи здійснюють постачання природного газу
споживачам, підключеним до газорозподільної системи Оператора ГРМ;
{Абзац шостий пункту 5 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
замовники приєднання власних об’єктів до ГРМ.
6. Рішення Оператора ГРМ повинні базуватися на принципах:
об’єктивності, яка полягає в обґрунтуванні прийнятих рішень;
прозорості, яка полягає в інформуванні суб’єктів ринку природного газу (у тому числі
шляхом розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті) про відповідні правила
та порядки взаємовідносин;
недискримінації, яка полягає в незастосуванні додаткових обмежень та заборон, не
передбачених законодавством.
3. Основні засади доступу до газорозподільної системи
1. Доступ суб’єктів ринку природного газу до ГРМ, що на законних підставах знаходиться
у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) Оператора ГРМ, здійснюється на
принципах:

забезпечення рівних прав доступу, у тому числі приєднання, до ГРМ відповідно до вимог
цього Кодексу;
забезпечення Оператором ГРМ належної якості послуг доступу (приєднання) на
договірних засадах;
забезпечення суб’єктами ринку природного газу критеріїв доступу, визначених розділами
V та VI цього Кодексу, та належних розрахунків за надані послуги.
2. Оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті інформацію про технічні
та комерційні умови доступу (приєднання) до об’єктів газорозподільної системи, що на
законних підставах перебувають в його власності чи користуванні (у тому числі
експлуатації), а також методологію встановлення плати за приєднання до газорозподільної
системи, затверджену Регулятором.
Оператор ГРМ не має права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до об’єктів
газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають в його власності чи
користуванні (у тому числі експлуатації), за виключенням випадків, передбачених
розділами V та VI цього Кодексу.
3. Для забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи та можливості
розподілу (переміщення) належного споживачу (суміжному суб’єкту ринку природного
газу) природного газу ГРМ обов’язковою умовою є наявність фізичного підключення
об’єкта споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) до ГРМ.
Власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (земельних ділянок), які фізично не
підключені до ГРМ, для набуття права на цілодобовий доступ до ГРМ та розподіл
(переміщення) природного газу ГРМ повинні здійснити заходи щодо підключення
(приєднання) власних об’єктів до ГРМ у порядку, визначеному в розділі V цього Кодексу.
Споживачі, у тому числі побутові, та суміжні суб’єкти ринку природного газу, які фізично
підключені до ГРМ, забезпечуються цілодобовим доступом до ГРМ та можливістю
розподілу (переміщення) природного газу ГРМ у порядку, визначеному в розділі VІ цього
Кодексу.
4. Виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел мають право на
отримання доступу до газорозподільної системи за умови дотримання технічних норм та
стандартів безпеки відповідності до законодавства та за умови, що біогаз або інші види
газу з альтернативних джерел за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідають
стандартам на природний газ та вимогам цього Кодексу.

