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Обґрунтування 

до питання про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних 

систем» 

 

З метою розвитку ринку біометану в Україні було  прийнято Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва 

біометану» (далі – Закон про біометан). 

Так, зокрема, Законом про біометан були внесені зміни до частини першої 

статті 19 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон про ринок 

газу), які передбачають, що положення цього Закону щодо природного газу 

застосовуються на недискримінаційній основі до біогазу або іншого виду газу з 

альтернативних джерел, у разі якщо біогаз або інший газ з альтернативних 

джерел відповідає вимогам для доступу до газотранспортних і газорозподільних 

систем, газосховищ, установки LNG. 

Разом з тим, положеннями Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (далі – Кодекс ГТС), 

та Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс ГРМ) встановлено, що доступ суб'єктів ринку 

природного газу, у тому числі виробників біогазу або інших видів газу з 

альтернативних джерел, до газотранспортної системи та газорозподільних 

систем здійснюється на принципах забезпечення рівного права доступу за умови, 

що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-

хімічними характеристиками відповідають стандартам на природний газ та 

вимогам цих кодексів. 

Слід зазначити, що до НКРЕКП надійшли листи Міністерства енергетики 

України та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» щодо 

необхідності внесення змін до положень Кодексу ГТС та Кодексу ГРМ, оскільки 

встановлені ними вимоги до фізико-хімічних показників природного газу не 

створюють достатніх стимулів для виробників біогазу та потенційних інвесторів 

для розвитку ринку біогазу в Україні через значні витрати на очищення біогазу, 

що у свою чергу стримує забезпечення енергетичної незалежності України. 

Таким чином, існує необхідність внесення змін до Кодексу ГТС та Кодексу 

ГРМ з метою стимулювання розвитку ринку біометану в Україні та розширення 

можливостей для доступу біогазу до газотранспортної та газорозподільних 

систем, що як наслідок призведе до посилення енергетичної незалежності 

України. 

Відповідно до положень пункту 3 частини першої статті 17 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» для ефективного виконання завдань 

державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор 

розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема, кодекси 

газотранспортної та газорозподільних систем та ініціює внесення змін до них. 

У зв’язку із зазначеним, керуючись положеннями статті 17 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг», з метою створення сприятливих умов для 

доступу біогазу до газотранспортних та газорозподільних систем та розвитку 

ринку біометану в Україні Департаментом із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем», 

положеннями якого передбачається зменшення вимоги до молярної частки 

вмісту кисню у природному газі до 0,2 мол. % для доступу біогазу до 

газотранспортної системи, та до 1,0 мол. % для доступу біогазу до 

газорозподільних систем. 

При цьому, визначені в Кодексі ГТС та Кодексі ГРМ вимоги до природного 

газу будуть застосовуватися  лише у частині, що не суперечить вимогам, 

визначеним у технічному регламенті природного газу. 

Цей Проєкт постанови має ознаки регуляторного акта. 

Враховуючи вищевикладене, Департамент із регулювання відносин у 

нафтогазовій сфері пропонує:  

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Кодексу 

газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем». 

2. На виконання положень статті 15 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем» 

на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua з метою одержання зауважень 

і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань та інших заінтересованих осіб. 

 

 
 
Директор Департаменту       Т. Рябуха 

http://www.nerc.gov.ua/
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  ПРОЄКТ 

                                                
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

____________________ Київ        № _______________ 

 

 

 

 

Про внесення змін до Кодексу 

газотранспортної системи та 

Кодексу газорозподільних систем 

 

 

 

 

Відповідно до 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. Унести до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за 

№ 1378/27823, такі зміни: 
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1) у пункті 2 глави 3 розділу І слова «фізико-технічними 

характеристиками відповідають стандартам на природний газу» замінити 

словами та знаком «фізико-хімічними характеристиками відповідають 

нормативно-правовим актам, що регулюють питання якості природного газу»; 

 

2) у пункті 13 глави 1 розділу ІII: 

в абзаці дев’ятому цифри та знак «0,02» замінити цифрами та знаком 

«0,2»; 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Визначені в цьому пункті вимоги до природного газу застосовуються у 

частині, що не суперечить вимогам, визначеним у технічному регламенті 

природного газу.». 

 

2.  Унести до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за 

№ 1379/27824, такі зміни: 

 

1) у розділі І: 

в абзаці дев’яностому пункту 4 глави 1 слова «фізико-технічними 

характеристиками відповідають стандартам на природний газ» замінити 

словами та знаком «фізико-хімічними характеристиками відповідають 

нормативно-правовим актам, що регулюють питання якості природного газу»; 

у пункті 4 глави 3 слова «стандартам на природний газ та вимогам цього 

Кодексу» замінити словами та знаком «нормативно-правовим актам, що 

регулюють питання якості природного газу»; 

 

2) у пункті 2 глави 1 розділу V слова та знак «фізико-технічними 

характеристиками має відповідати стандартам на природний газ, визначеним 

Кодексом ГТС» замінити словами та знаком «фізико-хімічними 

характеристиками має відповідати нормативно-правовим актам, що регулюють 

питання якості природного газу»; 

 

3) у пункті 2 глави 1 розділу VIII: 

в абзаці першому слова «вмісту меркаптанової сірки» замінити словами, 

знаками та цифрами «до вмісту меркаптанової сірки та молярної частки вмісту 

кисню (вміст кисню не повинен перевищувати 1,0 %)»; 

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

«Визначені в цьому пункті вимоги до природного газу застосовуються у 

частині, що не суперечить вимогам, визначеним у технічному регламенті 

природного газу.». 

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами 

третім та четвертим. 
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3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                К. Ущаповський 


