
                 УТОЧНЕНО 

 

 Обґрунтування  

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення 

розміру нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат 

природного газу для ТОВ «Газорозподільні мережі України» на 2023 рік» 

На засіданні НКРЕКП, що відбулось у формі відкритих слухань  

26.12.2022, було прийнято постанову № 1839 «Про видачу ліцензії з розподілу 

природного газу ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ».  

Разом з цим, ТОВ «Газорозподільні мережі України» було подано до 

НКРЕКП розрахунки обсягів нормативних втрат/витрат газу та пояснювальну 

записку до них. Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері 

було здійснено аналіз поданих документів.  

Відповідно до положень пункту 222 частини першої статті 17 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» до функцій і повноважень 

Регулятора належить затвердження методики визначення розмірів нормативних 

та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу. 

Методика визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу була 

затверджена постановою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033 (далі – Методика). 

Методика визначає порядок розрахунку розмірів нормативних та 

виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні 

розподілу природного газу, які пов'язані з умовною нормативною 

герметичністю газопроводів, з'єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, 

газового обладнання, інших газових приладів та обладнання в межах 

допустимих норм, визначених цією Методикою, та при забезпеченні розподілу 

природного газу споживачам. 

Дія Методики поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали 

або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу, замовників послуг приєднання, а також на 

споживачів природного газу, що не є побутовими. 

Розрахунок обсягів нормативних та виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу для операторів газорозподільної системи 

здійснюється відповідно до положень Методики, з урахуванням таких 

технічних, технологічних, експлуатаційних, статистичних даних та показників, 

зокрема: 

1) кількісного складу та номенклатури складових газорозподільної 

системи Оператора ГРМ до точок комерційного обліку; 
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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. 

Таким чином, враховуючи положення Методики, а також інформацію та 

документи подані ТОВ «Газорозподільні мережі України», пропонується 

встановити розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат 

природного газу на 2023 рік на рівні 26 405 тис. м3.  

Враховуючи вище наведене, Департамент пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про встановлення розміру нормативних та виробничо-

технологічних втрат/витрат природного газу для ТОВ «Газорозподільні мережі 

України» на 2023 рік». 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у нафтогазовій сфері                                                      Т. Рябуха 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про встановлення розміру 

нормативних та виробничо-

технологічних втрат/витрат 

природного газу для 

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 

МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» на 

2023 рік 

 

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

та Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, 

затвердженої постановою НКРЕКП від 06 листопада 2020 року № 2033, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» розмір нормативних та 

виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу на 2023 рік на рівні 

26 405 тис. м3. 

 

 

Голова НКРЕКП                           К. Ущаповський 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 Обґрунтування  

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення 

розміру нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат 

природного газу для ТОВ «Газорозподільні мережі України» на 2023 рік» 

До НКРЕКП звернулося ТОВ «Газорозподільні мережі України» (далі – 

здобувач ліцензії, Товариство) із заявою про отримання ліцензії з розподілу 

природного газу.  

Разом з цим, ТОВ «Газорозподільні мережі України» було подано до 

НКРЕКП розрахунки обсягів нормативних втрат/витрат газу та пояснювальну 

записку до них. Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері 

було здійснено аналіз поданих документів.  

Відповідно до положень пункту 222 частини першої статті 17 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» до функцій і повноважень 

Регулятора належить затвердження методики визначення розмірів нормативних 

та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу. 

Методика визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу була 

затверджена постановою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033 (далі – Методика). 

Методика визначає порядок розрахунку розмірів нормативних та 

виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні 

розподілу природного газу, які пов'язані з умовною нормативною 

герметичністю газопроводів, з'єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, 

газового обладнання, інших газових приладів та обладнання в межах 

допустимих норм, визначених цією Методикою, та при забезпеченні розподілу 

природного газу споживачам. 

Дія Методики поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали 

або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу, замовників послуг приєднання, а також на 

споживачів природного газу, що не є побутовими. 

Розрахунок обсягів нормативних та виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу для операторів газорозподільної системи 

здійснюється відповідно до положень Методики, з урахуванням таких 

технічних, технологічних, експлуатаційних, статистичних даних та показників, 

зокрема: 
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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. 

Таким чином, враховуючи положення Методики, а також інформацію та 

документи подані ТОВ «Газорозподільні мережі України», пропонується 

встановити розмір нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат 

природного газу на 2023 рік на рівні 26 405 тис. м3.  

Враховуючи вище наведене, Департамент пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про встановлення розміру нормативних та виробничо-

технологічних втрат/витрат природного газу для ТОВ «Газорозподільні мережі 

України» на 2023 рік». 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у нафтогазовій сфері                                                      Т. Рябуха 



МОЖЕ БУТИ УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про встановлення розміру 

нормативних та виробничо-

технологічних втрат/витрат 

природного газу для 

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ 

МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» на 

2023 рік 

 

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

та Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних 

втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, 

затвердженої постановою НКРЕКП від 06 листопада 2020 року № 2033, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» розмір нормативних та 

виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу на 2023 рік на рівні 

26 405 тис. м3. 

 

 

Голова НКРЕКП                           К. Ущаповський 


