
ОБҐРУНТУВАННЯ 
до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення розмірів 

нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу 
при здійсненні розподілу природного газу на 2023 рік в умовах дії воєнного 

стану» 
 
Відповідно до положень Методики визначення розмірів нормативних та 

виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу 
природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 06.11.2020 року № 2033 
(далі – Методика) Оператори газорозподільних систем (далі – Оператори ГРМ) 
щороку до 31 серпня мають подавати до НКРЕКП розрахунки обсягів 
нормативних втрат/витрат газу на наступний планований період. 

Так, відповідно до положень пункту 2.12 Методики обсяги нормативних 
втрат/витрат газу, що розраховуються на наступний планований період (2023 рік), 
розраховуються на підставі цієї Методики, даних за попередній розрахунковий 
період (2021 рік) та строку експлуатації складових газорозподільної системи в 
наступному планованому періоді (2023 рік). 

Відповідно до положень пункту 2.1 Методики розрахунок обсягів 
нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат газу для оператора 
газорозподільної системи визначається з урахуванням таких технічних, 
технологічних, експлуатаційних, статистичних даних та показників: 

1) кількісного складу та номенклатури складових газорозподільної системи 
Оператора ГРМ до точок комерційного обліку; 

2) кількісного складу побутових газових приладів і обладнання, 
встановлених у побутових споживачів та на комунально-побутових об'єктах; 

3) даних про заміну застарілого обладнання (газопроводів) чи їх 
реконструкцію, введення в експлуатацію нових газопроводів та обладнання; 

4) строків експлуатації газових мереж та їх складових; 
5) метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, що 

використовуються для комерційних розрахунків, а також місця їх розташування; 
6) фактичних значень тисків у газопроводах, на об'єктах (спорудах), 

обладнанні та приладах. 
При цьому, варто зазначити, що з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та 
продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 
від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022 в 
Україні введено в дію воєнний стан.  

Разом з цим, положеннями наказу Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75 визначається 
перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних 
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 
який змінюється з урахуванням поточної ситуації. 

Таким чином, зважаючи на загрозу постійних обстрілів, руйнування 
об’єктів критичної інфраструктури, Оператори ГРМ не мають змоги планувати 
заходи з ремонтів або реконструкції складових газорозподільної системи, а також 



не можуть прогнозувати кількість та технічний стан складових газорозподільної 
системи в наступному планованому періоді.  

Крім того, Оператори ГРМ вимушені працювати у критичному режимі та 
направляти всі наявні ресурси на ліквідацію наслідків аварійних ситуацій, 
викликаних веденням воєнних дій, а також на першочергові заходи, що 
безпосередньо спрямовані на забезпечення надійної та безпечної експлуатації та 
підтримання у належному стані об’єктів газорозподільної системи. Разом з цим, 
частина територій України знаходяться в тимчасовій окупації з боку російських 
окупантів, доступу до яких Оператори ГРМ на сьогоднішній день не мають. 

Варто зазначити, що внаслідок агресії з боку російської федерації з метою 
уникнення гуманітарної кризової ситуації, а також підтримання економіки 
України велика кількість споживачів природного газу, зокрема юридичних осіб, 
перемістили свої виробництва до безпечних областей України, що призвело до 
суттєвих змін у споживанні природного газу, а також змін фактичних значень 
тисків у газопроводах, на об'єктах (спорудах), обладнанні та приладах, що суттєво 
впливає на розрахунок нормативних втрат/витрат природного газу. 

Численні руйнування на територіях Операторів ГРМ не дають НКРЕКП 
можливості визначити достовірність первинної інформації, що має бути 
використана Операторами ГРМ для розрахунку обсягів нормативних та 
виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу на 2023 рік, що 
унеможливлює визначення обсягів нормативних та виробничо-технологічних 
втрат/витрат природного газу на 2023 рік відповідно до положень Методики. 

Враховуючи зазначене, Департаментом із регулювання відносин у 
нафтогазовій сфері було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про 
встановлення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат 
природного газу при здійсненні розподілу природного газу на 2023 рік в умовах 
дії воєнного стану», яким передбачається встановлення розмірів обсягів 
нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу на 
2023 рік на рівні розмірів обсягів нормативних та виробничо-технологічних 
втрат/витрат природного газу на 2022 рік.  

Крім того, з метою виконання повноважень, наданих НКРЕКП відповідно 
до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.03.2022 № 222, Проєктом постанови передбачається 
процедура отримання пропозицій від Операторів ГРМ щодо помісячного 
розподілу річного обсягу нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат 
природного газу у відсотках. 

3 огляду на зазначене, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій 
сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про встановлення розмірів 
нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при 
здійсненні розподілу природного газу на 2023 рік в умовах дії воєнного стану». 
 
Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері                          Т. Рябуха 



ПРОЄКТ 

                                                
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

____________________ Київ        № _______________ 

 

 
Про встановлення розмірів 
нормативних та виробничо-
технологічних втрат/витрат 
природного газу при здійсненні 
розподілу природного газу на 
2023 рік в умовах дії воєнного стану 
 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
правовий режим воєнного стану», у зв’язку з воєнним станом в Україні                                
з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 
Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,                                                
від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 
12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Установити розміри нормативних та виробничо-технологічних 
втрат/витрат природного газу на 2023 рік для Операторів газорозподільних 
систем (далі – Оператори ГРМ) на рівні встановлених розмірів нормативних та 
виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу на 2022 рік згідно з 
додатком, у зв’язку з чим Операторам ГРМ не подавати розрахунки розмірів 
нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу на                     
2023 рік. 



 2

 
2. Операторам ГРМ до 01 жовтня 2022 року подати до НКРЕКП пропозиції 

щодо помісячного розподілу річного обсягу нормативних та виробничо-
технологічних втрат/витрат природного газу у відсотках. 

 
3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

 
 
Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський 
  



Додаток  
до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг 
______________ № _____ 

 
Розміри нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат 

природного газу на 2023 рік для Операторів газорозподільних систем 
 

№ з/п Назва компанії 

Розміри нормативних та 
виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу,  
тис. куб. м 

1 АТ «Вінницягаз»  62 906 

2 АТ «Волиньгаз» 31 793 

3 ПрАТ «Гадячгаз» 2 846 

4 АТ «Дніпрогаз» 33 339 

5 АТ «Дніпропетровськгаз» 69 722 

6 АТ «Донецькоблгаз» 27 873 

7 АТ «Житомиргаз» 38 937 

8 АТ «Закарпатгаз» 56 754 

9 АТ «Запоріжгаз» 43 679 

10 АТ «Івано-Франківськгаз» 55 084 

11 АТ «Київгаз» 13 625 

12 АТ «Київоблгаз» 151 115 

13 ВАТ «Кіровоградгаз» 24 204 

14 ПрАТ «Коростишівгаз» 1 755 

15 ПрАТ «Кременчукгаз» 6 570 

16 АТ «Криворіжгаз» 17 529 

17 АТ «Лубнигаз» 8 904 

18 АТ «Луганськгаз» 26 995 

19 АТ «Львівгаз» 122 766 

20 ПАТ «Маріупольгаз» 10 946 

21 ПрАТ «Мелітопольгаз» 4 908 

22 АТ «Миколаївгаз» 42 569 

23 АТ «Одесагаз» 56 889 

24 АТ «Полтавагаз» 43 852 

25 АТ «Рівнегаз» 21 701 

26 АТ «Сумигаз» 32 377 

27 ПрАТ «Тернопільгаз» 22 090 

28 ПрАТ «Тернопільміськгаз» 12 833 

29 АТ «Тисменицягаз» 4 451 

30 ПрАТ «Уманьгаз» 8 730 
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№ з/п Назва компанії 

Розміри нормативних та 
виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу,  
тис. куб. м 

31 АТ «Харківгаз» 65 384 

32 АТ «Харківміськгаз» 25 565 

33 АТ «Херсонгаз» 29 975 

34 АТ «Хмельницькгаз» 36 583 

35 АТ «Черкасигаз» 34 126 

36 АТ «Чернівцігаз» 45 427 

37 АТ «Чернігівгаз» 43 407 

38 ПрАТ «Шепетівкагаз» 1 440 

39 ПРАТ НГХП «Сірка» 2 

40 ТОВ «Газовик» 622 

41 ДП «Кременецьке УПРГ» 1 125 

42 ТзОВ «Спектргаз» 0 

43 ТОВ «Газпостачсервіс» 83 

 
Директор Департаменту  
із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері        Т. Рябуха 

Продовження додатка 


