
Повірка лічильника газу
Повірка лічильників газу здійснюється згідно із Законом України «Про метрологію та метрологічну
діяльність», Порядком подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку,
обслуговування та ремонт затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015
№ 474 (далі – Порядок), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2494, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824 (далі
– Кодекс ГРМ):

Порядок періодичної повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) по об'єктах побутових
споживачів (населенню):

1. Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та
пов'язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий
природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, здійснюється за
рахунок Оператора ГРМ незалежно від того, чи є він власником ЗВТ.

2. У разі якщо заходи з періодичної повірки лічильників, що встановлені на території та/або в
приміщенні побутових споживачів, будуть здійснюватися одразу для всіх побутових споживачів
багатоквартирного будинку (чи його під'їзду), Оператор ГРМ має завчасно вивісити відповідну об'яву
в доступному для споживачів місці.

3. Побутовий споживач, на території та/або в приміщенні якого встановлений лічильник газу,
зобов'язаний забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ після пред'явлення ними
службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його
повірки на місці встановлення).

У разі відмови в доступі до об'єкта побутового споживача представнику Оператора ГРМ для
зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення)
споживачу змінюється режим нарахування об'ємів природного газу відповідно до вимог
цього Кодексу.

У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини Оператора ГРМ об'єм
спожитого природного газу по об'єкту побутового споживача за відповідний період визначається за
фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

4. На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки Оператор ГРМ встановлює
лічильники газу з обмінного фонду. При цьому:

1) якщо знятий лічильник газу належав Оператору ГРМ, встановлений на його місце лічильник газу з
обмінного фонду Оператора ГРМ стає розрахунковим, що оформлюється відповідним актом, та
надалі розрахунки зі споживачем здійснюються згідно з його показаннями;

2) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну
повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності,
Оператор ГРМ зобов'язаний встановити його замість тимчасово встановленого лічильника газу з
обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття;

3) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним
органом у сфері метрології та метрологічної діяльності непридатним до подальшої експлуатації,
рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, ураховуючи технічні та економічні
чинники. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про доцільність ремонту Оператор ГРМ
зобов'язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача замість тимчасово
встановленого лічильника газу з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття. У разі
прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу
Оператор ГРМ зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів після результатів проведення
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періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну
повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (типорозміром не більше
лічильника газу побутового споживача) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк
повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про
результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту
лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення
лічильника газу Оператора ГРМ.

5. У разі якщо на період зняття лічильника газу на періодичну повірку неможливо встановити інший,
розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу
споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний)
попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо
він становить менше шести місяців. При цьому:

1) якщо знятий на періодичну повірку лічильник газу перебуває у власності Оператора ГРМ,
Оператор ГРМ зобов'язаний протягом двомісячного строку з дати зняття лічильника за власний
рахунок забезпечити встановлення розрахункового лічильника газу на місце знятого лічильника газу;

2) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну
повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності,
Оператор ГРМ зобов'язаний встановити його протягом двох місяців з дати його зняття;

3) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним
органом у сфері метрології та метрологічної діяльності непридатним до подальшої експлуатації,
рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, враховуючи технічні та економічні
чинники. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про доцільність ремонту Оператор ГРМ
зобов'язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача протягом двох
місяців з дати його зняття. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення
ремонту лічильника газу Оператор ГРМ зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів після
результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття
лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник
газу (аналогічного типорозміру) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк
повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про
результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту
лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення
лічильника газу Оператора ГРМ.

6. Зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірку на місці встановлення)
здійснюється у присутності споживача (власника або наймача об'єкта побутового споживача). За
необхідності розпломбування лічильника газу представник Оператора ГРМ складає акт
розпломбування, який підписується споживачем (власником або наймачем об'єкта побутового
споживача).

7. До демонтажу лічильника газу на періодичну повірку або до/під час його періодичної повірки на
місці встановлення Оператор ГРМ має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його
перевірку в порядку, визначеному главою 9 цього розділу, а також ініціювати проведення експертизи
або експертної чи позачергової повірки лічильника газу в порядку, визначеному главою 10 або 11
цього розділу. У такому разі споживач зобов'язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ
(разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до лічильника газу.

8. Після встановлення повіреного лічильника газу (або проведення повірки лічильника газу на місці
його встановлення) Оператор ГРМ здійснює пломбування повіреного лічильника газу, про що
складає акт про пломбування, який має підписати споживач (власник або наймач об'єкта побутового
споживача).

Порядок перевірки вузлів обліку та їх складових



1. Суміжні суб'єкти ринку природного газу, зокрема Оператор ГРМ та споживач, під час введення в
експлуатацію або протягом експлуатації комерційного вузла обліку газу (ВОГ) та його складових, у
тому числі в разі позаштатної ситуації чи виникнення спірних питань щодо результатів вимірювань
об'єму природного газу, мають право здійснювати з дотриманням вимог цього Кодексу перевірку
комерційного ВОГ та його складових щодо:

1) відповідності умовам експлуатації та узгодженій проектній документації чи умовам договору;

2) працездатності та/або придатності ЗВТ до застосування на підставі результатів перевірки їх
метрологічних характеристик, зокрема загальної похибки вимірювання;

3) відсутності ознак пошкодження ЗВТ та/або пошкодження пломб;

4) відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та/або несанкціонованого газопроводу;

5) перевірки стану підвідного газопроводу, зокрема способу прокладання та відсутності можливості
відбору газу поза вузлом обліку, в тому числі шляхом обстеження газопроводів приладовим
методом на предмет відсутності підключень до підземних та надземних підвідних, розподільчих та
транзитних газових мереж поза комерційним ВОГ, візуального обстеження способів монтажу і
обв'язки газового та газорегулюючого обладнання;

6) відсутності несанкціонованого підключення газових приладів, внаслідок чого може
перевищуватися діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових
приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу).

Оператор ГРМ повинен здійснювати контрольний огляд вузла обліку у строки, визначені цим
Кодексом.

2. Перевірка комерційного ВОГ, а також контрольний огляд вузла обліку здійснюються у будь-який
час доби та у присутності споживача (суміжного суб'єкта природного газу) або його представника,
крім випадків, передбачених цим розділом.

Споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу), на території якого знаходиться комерційний ВОГ,
має забезпечити безперешкодний доступ представникам Оператора ГРМ (іншого суб'єкта ринку
природного газу, а саме ініціатора перевірки) за їх посвідченнями (документами, які уповноважують
особу) до комерційного ВОГ та його складових для проведення їх перевірки або контрольного огляду
вузла обліку.

У разі якщо перевірку ініціює сторона, на території якої знаходиться комерційний ВОГ, або якщо
комерційний ВОГ знаходиться на території, яка не забезпечена наявністю представників суміжного
суб'єкта природного газу (споживача), сторона, яка ініціює перевірку, повинна не пізніше ніж за дві
доби до перевірки (вихідні та святкові дні не враховуються) письмово повідомити суміжного суб'єкта
ринку природного газу про дату і час проведення перевірки та про необхідність забезпечити доступ
на територію, де встановлений комерційний ВОГ, та/або бути присутнім при перевірці комерційного
ВОГ.

Суміжні суб'єкти ринку природного газу, зокрема Оператор ГРМ та споживач, за домовленістю сторін
можуть скласти та погодити плановий графік проведення перевірок комерційного ВОГ.

При отриманні письмового повідомлення про перевірку комерційного ВОГ та/або на дату, визначену
у плані-графіку його перевірок, споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) повинен здійснити
відповідні заходи щодо забезпечення доступу представникам Оператора ГРМ (іншого суміжного
суб'єкта природного газу) до комерційного ВОГ та/або бути присутнім під час проведення його
перевірки у визначений у повідомленні/плані-графіку час.



3. До проведення перевірок комерційного ВОГ можуть залучатися уповноважені представники
національної метрологічної служби (за їх згодою).

Під час здійснення перевірки комерційного ВОГ та його складових сторони мають право
здійснювати фото- та відеозйомку.

4. Оператор ГРМ при проведенні контрольного огляду вузла обліку має право:

- оглядати комерційний ВОГ та його складові на предмет відсутності ознак пошкодження ЗВТ,
пошкодження пломб, несанкціонованого втручання в ЗВТ, несанкціонованого газопроводу та/або
несанкціонованого підключення газових приладів, внаслідок чого може перевищуватися діапазон
обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв
перевищує діапазон обчислення лічильником газу);

- здійснювати перевірку параметрів параметризації обчислювача чи коректора об'єму газу (за їх
наявності);

- перевіряти наявність діючих свідоцтв про повірку ЗВТ (відміток про повірку в паспортах ЗВТ), що
входять до складу комерційного ВОГ.

5. Оператор ГРМ та споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) при проведенні перевірки
комерційного ВОГ чи його складових має право за власний рахунок проводити перевірку
працездатності вузла обліку чи його складових за допомогою технічних засобів (заходів), зокрема
шляхом встановлення (під'єднання) контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів. При
цьому власник комерційного ВОГ має забезпечити доступ на територію (у приміщення), де
встановлений комерційний ВОГ, до відповідного устаткування (включаючи транспортний засіб, який
ним обладнаний чи укомплектований) та безпосередньо до комерційного ВОГ чи його складових.

У разі застосування контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів при проведенні
перевірки комерційного ВОГ чи його складових в акті обстеження / акті контрольного огляду вузла
обліку або акті про порушення має бути про це зазначено.

Якщо встановлення (під'єднання) контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів
призведе до тривалого припинення газопостачання або припинення газопостачання на обладнання
з безперервним циклом чи техногенного статусу, сторони узгоджують час та дату проведення
перевірки.

6. За підсумками перевірки комерційного ВОГ та за умови відсутності зауважень представник
Оператора ГРМ на місці перевірки повинен скласти відповідний акт обстеження / акт контрольного
огляду вузла обліку (по одному екземпляру для кожної сторони), що має бути підписаний
споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу).

Якщо під час перевірки комерційного ВОГ (за умови відсутності ознак порушень, передбачених
розділом XI цього Кодексу) між сторонами виникає сумнів щодо результатів вимірювання об'єму
природного газу та/або метрологічних характеристик комерційного ВОГ чи його складових, за
домовленістю сторін або за ініціативою однієї зі сторін - Оператора ГРМ чи споживача (суміжного
суб'єкта ринку природного газу) може бути ініційована їх позачергова чи експертна повірка у порядку,
визначеному цим розділом. При цьому в акті обстеження / акті контрольного огляду вузла обліку
(або в акті про порушення) Оператор ГРМ має зазначити про проведення певних дій щодо
позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ чи його складових.

Якщо позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових буде здійснюватися не
на місці їх монтажу та за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ), за ініціативи споживача (суміжного
суб'єкта ринку природного газу) на місце комерційного ВОГ (ЗВТ) за погодженням з Оператором ГРМ
може встановлюватися аналогічний ВОГ (ЗВТ), який повинен мати діюче свідоцтво про повірку та
бути опломбованим належним чином. За відсутності дублюючого або підмінного ВОГ (ЗВТ) на період



відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) за погодженням зі споживачем здійснюється припинення
газопостачання через комерційний ВОГ або (в іншому випадку) за цей період здійснюється
обрахунок об'єму та обсягу розподіленого природного газу відповідно до вимог цієї глави.

Якщо демонтаж ЗВТ на позачергову чи експертну повірку або проведення позачергової чи
експертної повірки на місці монтажу ЗВТ буде здійснюватися у наступні дні (не в день перевірки),
порядок повідомлення сторін про дату і час здійснення цих заходів аналогічний повідомленню про
перевірку. Виключенням є ситуація, коли в акті обстеження у день перевірки сторонами будуть чітко
визначені подальші заходи з проведення повірки (час, дата, місце тощо).

Якщо за результатами позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ (ЗВТ) не буде
підтверджено факт його невідповідності нормативним документам у сфері метрології, у всіх
випадках за відсутності дублюючого чи підмінного ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання об'єм
розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ)
розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за
попередні три аналогічних періоди споживання природного газу. При цьому витрати, пов'язані з
проведенням позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані їх ініціатором.

Якщо за результатами позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ (ЗВТ) буде
підтверджена його невідповідність нормативним документам у сфері метрології та/або факт
несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках за відсутності дублюючого чи підмінного
ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання об'єм розподіленого в точці вимірювання природного
газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку,
визначеному розділом XI цього Кодексу, зі складанням акта про порушення. При цьому витрати,
пов'язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються власником комерційного ВОГ/ЗВТ
(крім факту несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ). Крім того, власник впродовж двомісячного
строку здійснює заходи щодо приведення комерційного ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання у
відповідність до вимог розділу X цього Кодексу, за винятком лічильників газу побутових споживачів.
У разі невідповідності лічильників газу побутових споживачів нормативним документам у сфері
метрології (за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ) об'єм розподіленого в
точці вимірювання природного газу за період відсутності лічильника газу та приведення точки
вимірювання у відповідність до вимог цього Кодексу забезпечуються відповідно до вимог пункту 5
глави 8 цього розділу, а витрати, пов'язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються
за рахунок Оператора ГРМ.

Усі роботи з демонтажу/монтажу комерційного ВОГ (ЗВТ) забезпечуються його власником, а у
випадку взаємовідносин із побутовим споживачем - Оператором ГРМ.

7. У разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду
вузла обліку ознак нижченаведених порушень представник Оператора ГРМ на місці перевірки
складає у порядку, визначеному цим Кодексом, акт про порушення, зокрема про:

1) пошкодження пломб;

2) пошкодження ЗВТ (лічильника газу);

3) наявність зміни параметрів параметризації обчислювача чи коректора об'єму газу;

4) непрацездатність комерційного ВОГ чи його складових та/або його (їх) невідповідність умовам
експлуатації чи узгодженій проектній документації або умовам договору;

5) наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ;

6) наявність несанкціонованого газопроводу;



7) несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок чого перевищується діапазон
обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв
перевищує діапазон обчислення лічильником газу).

Розрахунок необлікованого або облікованого частково об'єму природного газу внаслідок
порушення здійснюється за наявності акта про порушення та у порядку, визначеному в
розділі XI цього Кодексу.

При виявленні ознак пошкодження пломб (крім факту їх відсутності чи розірвання пломбувального
матеріалу, на якому встановлено пломбу) та/або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, що має
бути зазначено в акті про порушення, за домовленістю сторін або за ініціативою Оператора ГРМ чи
споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) може бути ініційована їх експертиза у порядку,
визначеному цим розділом. При виявленні ознак пошкодження ЗВТ (лічильника газу) за умови
відсутності ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ за ініціативою Оператора ГРМ чи
споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) може бути ініційована його позачергова чи
експертна повірка у порядку, визначеному цим розділом. До отримання результатів експертизи або
позачергової чи експертної повірки розрахунок необлікованого або облікованого частково об'єму
природного газу внаслідок порушення не здійснюється.

У разі виявлення факту дії спрямованого постійного магнітного поля на лічильник газу (ЗВТ), що
підтверджується спрацюванням магнітного індикатора, Оператор ГРМ має довести, що
встановлений мінімальний поріг спрацювання цього магнітного індикатора був достатнім для зміни
допустимої похибки цього лічильника газу (ЗВТ).

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки порушень не виявлено,
у всіх випадках за відсутності дублюючого/тимчасового ВОГ (ЗВТ) або заходів з припинення
газопостачання на період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) об'єм розподіленого в точці
вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується за
середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три
аналогічних періоди споживання природного газу. При цьому витрати, пов'язані з проведенням
експертизи та/або позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані Оператором ГРМ.

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки підтверджено наявність
порушення, у всіх випадках за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ) об'єм розподіленого в точці
вимірювання природного газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ)
розраховується у порядку, визначеному розділом XI цього Кодексу, зі складанням акта про
порушення. При цьому витрати, пов'язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи
експертної повірки, мають бути компенсовані власником комерційного ВОГ/ЗВТ (крім факту
несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ). Крім того, власник впродовж двомісячного строку
здійснює заходи щодо приведення комерційного ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання у відповідність до
вимог розділу X цього Кодексу, за винятком лічильників газу побутових споживачів. У разі
невідповідності лічильників газу побутових споживачів нормативним документам у сфері метрології
(за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ) об'єм розподіленого в точці
вимірювання природного газу за період відсутності лічильника газу та приведення точки
вимірювання у відповідність до вимог цього Кодексу забезпечуються відповідно до вимог пункту 5
глави 8 цього розділу, а витрати, пов'язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються
за рахунок Оператора ГРМ.

На дату складання акта про порушення представник Оператора ГРМ забезпечує усунення
виявленого порушення, про що в акті про порушення робиться відповідний запис. У разі
неможливості усунути порушення на дату складання акта про порушення (відсутні відповідні засоби,
повноваження тощо) представник Оператора ГРМ робить відповідний запис в акті про порушення та
надалі забезпечує контроль за усуненням порушення, що підтверджується актом про усунення
порушення.



8. Якщо за результатами експертизи або позачергової чи експертної повірки ЗВТ буде
підтверджений факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках витрати, пов'язані з
демонтажем, транспортуванням, монтажем ЗВТ, та витрати, пов'язані з експертизою або
позачерговою чи експертною повіркою ЗВТ, компенсуються за рахунок споживача (сторони,
відповідальної за збереження ЗВТ). При цьому якщо сам ЗВТ за результатами експертизи або
позачергової чи експертної повірки буде визнаний таким, що непридатний до подальшої експлуатації
та потребує ремонту, витрати, пов'язані з ремонтом ЗВТ або встановленням нового ЗВТ, мають бути
компенсовані за рахунок споживача (сторони, відповідальної за збереження ЗВТ).

9. Під час проведення перевірки комерційного ВОГ (за виключенням позачергової чи експертної
повірки ЗВТ) не допускається пошкодження пломб з відбитками повірочних тавр на ЗВТ, а для
споживача - будь-яких пломб, встановлених Оператором ГРМ.

10. Представник сторони, яка здійснює перевірку комерційного ВОГ, після закінчення перевірки має
право опломбувати ЗВТ, допоміжні пристрої та елементи газопроводів у місцях, де несанкціоноване
втручання може вплинути на результати вимірювань об'єму природного газу. Пломбування
комерційного ВОГ та його складових проводиться в його робочому стані з використанням відповідних
пломб. Застосування пломб без ознак їх індивідуального номера чи відбитка, зокрема з
використанням аркушів паперу, не дозволяється.


