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Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«ЖИТОМИРГАЗ» (далі -  ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ») отримало Ваш лист від 
27.02.2019 року № 02-16-01/318, у зв’язку з сим вважає за необхідне пояснити 
наступне.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», який набрав 
чинності 08.05.2015 року, (п.31 стаття 1), природний газ є товарною 
продукцією, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск -  
760 міліметрів ртутного стовпа і температура 20 градусів за Цельсієм). Тобто, 
на законодавчому рівні чітко визначено, що природний газ, який не приведено 
до стандартних умов, не може розглядатись в якості товару. Відповідно, будь- 
які господарські операції з газом, який не є товаром, будуть визначатись як 
безтоварні.

Відповідно до ст. 18 цього Закону, постачання природного газу 
споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу. 
Побутові споживачі у разі відсутності приладів обліку природного газу 
споживають природний газ за нормами, встановленими законодавством, до 
термінів, передбачених у частині першій статті 2 Закону України «Про 
забезпечення комерційного обліку природного газу». Результати вимірювань 
вузла обліку природного газу можуть бути використані за умови 
забезпечення єдності вимірювань.

В даному випадку єдність вимірювань полягає в тому, що всі учасники на 
ринку природного газу, здійснюють операції з природним газом, який 
приведений до стандартних умов. Зокрема, будь-які договори між 
газовидобувними підприємстами, НАК «Нафтогаз України» чи іншими 
постачальниками газу, так само як і договори транспортування газу 
магістральними газопроводами за участю ПАТ «Укртрансгаз» чи договори 
розподілу природного газу з Операторами ГРМ
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Крім вищевказаного Закону, обґрунтованість приведення газу до 
стандартних умов підтверджується наступними нормативно-правовими актами:

1) Кодекс ГРМ, пунктом 3 глави 1 розділу IX передбачено, що об’єм 
природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до 
стандартних умов та переведений в одиниці енергії (обсяг) згідно з порядком 
(методикою), затвердженим (затвердженою) центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в 
нафтогазовій галузі.

2) Типовий договір постачання природного газу побутовим ! 
споживачам від 30.09.2015 № 2500: пунктом 2.3 розділу II «Предмет договору» 
передбачено, що відносини сторін, що є предметом цього Договору, але не 
врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України «Про ринок 
природного газу», Правилами постачання, Кодексом газотранспортної системи, 
затвердженим постановою НКРЕКП від ЗО вересня 2015 року N 2493, Кодексом  ̂
газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 
2015 року N 2494.

3) Правила постачання природного газу, затверджені постановою 
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, набрали чинності 27.11.2015: пунктом 1 
розділу III «Порядок постачання природного газу побутовим споживачам» 
передбачено, що підставою для постачання природного газу побутовому 
споживачу є наявність у побутового споживача договору розподілу 
природного газу, укладеного з Оператором ГРМ.

4) Типовий договір розподілу природного газу, затверджений 
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2498, набрав чинності з 01.12.2015: 
пунктом 5.3 розділу V «Порядок обліку природного газу, що передається 
Споживачу» передбачено, що за розрахункову одиницю розподіленого та 
спожитого природного газу береться один кубічний метр (м куб.) природного 
газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних 
систем;

пунктом 5.6 передбачено, що після визначення загального об'єму 
розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу, приведеного 
до стандартних умов, Оператор ГРМ в установленому порядку здійснює 
переведення величини об'єму природного газу в обсяг розподіленої 
(спожитої) енергії, що має визначатись за трьома одиницями виміру: в - 
кВттод, в - Гкал, в - МДж. Дані про об'єм (м куб.) та обсяг (кВттод, Гкал, 
МДж) розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу за 
розрахунковий період (місяць) зазначаються Оператором ГРМ в особистому 
кабінеті Споживача (після його запровадження) та/або в рахунку про 
сплату послуги за цим Договором. Оператор ГРМ зобов'язується в 
установленому порядку передавати інформацію про загальний об'єм та обсяг 
розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний 
періотт О ператору ГТГ ттття можттикогті ї ї  використання суб'єктами.ринку
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природного газу, у тому числі постачальником Споживача. Споживач (крім 
побутового) зобов'язується довести інформацію про загальний об'єм та обсяг 
розподіленого та спожитого природного газу за відповідний період своєму 
постачальнику. Визначені за умовами цього Договору об'єми та обсяги 
розподілу та споживання природного газу є обов'язковими для їх 
використання у взаємовідносинах між Споживачем та його 
постачальником. За наявності розбіжностей у частині визначення об'єму 
та/або обсягу розподіленого та спожитого природного газу вони підлягають 
урегулюванню відповідно до умов цього Договору або в судовому порядку. До 
вирішення цього питання величина об'єму та обсягу розподіленого та 
спожитого природного газу встановлюється відповідно до даних Оператора 
ГРМ.

5) Постанова НКРЕКП від 26 січня 2017 року № 84 «Про 
затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо запровадження на ринку 
природного газу використання одиниць енергії», яка набрала чинності 
15.03.2017 року: пунктом 4 Постанови 84 також прямо передбачено 
зобов’язання операторів ЕРМ - додатково передбачити у платіжних документах 
споживачів за послуги з розподілу природного газу, а також в особистому 
кабінеті споживача інформацію про розмір коефіцієнту приведення до 
стандартних умов (якщо вузол обліку природного газу споживача не приводить 
в автоматичному режимі об'єм природного газу до стандартних умов), розмір 
середньозваженої вищої теплоти згоряння за розрахунковий період, а також 
обсяг енергії спожитого природного газу (за трьома одиницями виміру: кВттод, 
Гкал, МДж).

Так, згідно ст. 1 Закону України «Про ринок природного газу», природний 
газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих 
товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі - 
природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що 
перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів 
ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною 
продукцією.

Відповідно до ч. З ст. 18 Закону України «Про ринок природного газу», 
постачання природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла 
обліку природного газу. Результати вимірювань вузла обліку природного газу 
можуть бути використані за умови забезпечення єдності вимірювань.

За умовами ч. 1 ст. 38 Закону України «Про ринок природного газу» права 
та обов’язки Оператора ГРМ визначаються цим Законом, іншими нормативно- 
правовими актами, кодексом газотранспортної системи, кодексом 
газотранспортних систем, а також договором розподілу природного газу.

Так, пунктом 1 глави 4 розділу IX Кодексу встановлено, що визначення 
фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту 
побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між
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Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника 
природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

Абзацом 1 пункту 2 глави 1 розділу IX Кодексу визначено, що порядок 
комерційного обліку природного газу (визначення його об’ємів і обсягів) по 
об’єктах споживачів, у тому числі побутових споживачів, здійснюється згідно з 
договором розподілу природного газу, укладеним між споживачем та 
Оператором ГРМ, та з урахуванням вимог цього Кодексу. Порядок укладання 
договору розподілу природного газу визначений розділом VI цього Кодексу.

При цьому, пункт 3 глави 1 розділу IX Кодексу встановлює, що фактичний 
об’єм надходження природного газу до/з ГРМ (у тому числі по об’єктах 
споживачів) за певний період визначається в точках комерційного обліку (на 
межі балансової належності) на підставі даних комерційних вузлів обліку, 
встановлених в точках вимірювання, та інших регламентованих процедур у 
передбачених цим Кодексом випадках.

Об’єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений 
до стандартних умов та переведений в одиниці енергії (обсяг) згідно з розділом 
XV цього Кодекс.

Аналогічні умови обліку природного газу та визначення фізичних обсягів 
споживання (розподілу) природного газу відображені і в розділі 5 Типового 
договору, умови якого згідно п. 1.2 Типового договору однакові для всіх 
споживачів України та розроблені відповідно до Закону України «Про ринок 
природного газу» і Кодексу.

Отже, відповідно до п. 5.1 Типового договору облік (у тому числі 
приладовий) природного газу, що передається Оператором ГРМ та 
споживається Споживачем на межі балансової належності об’єкта Споживача, 
здійснюється відповідно до вимог Кодексу.

Пунктом 5.3 Типового договору передбачено, що за розрахункову 
одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний 
метр (м куб.) природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в 
Кодексі.

Пунктом 5.6 Типового договору визначає, що після визначення загального 
об’єму розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу, 
приведеного до стандартних умов, Оператор ГРМ в установленому порядку 
здійснює переведення величини об’єму природного газу в обсяг розподіленої 
(спожитої) енергії, що має визначатись за трьома одиницями виміру: в - 
кВт*год, в - Гкал, в - МДж.

Згідно положень п. 6 глави 1 розділу XV Кодексу, за відсутності корекції 
тиску та температури у ЗВТ, виміряний об’єм газу має бути приведений до 
стандартних умов за формулою:

Vc = V к, де:
об’єм газу, приведений до стандартних умов, (м куб.); 
об’єм газу, виміряний ЗВТ, (м куб.);
коефіцієнт приведення до стандартних умов

вимірювання.
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Для проведення розрахунків по вузлах обліку, які не обладнані корекцією 
тиску та температури, коефіцієнт приведення до стандартних умов (к) 
необхідно визначати за відповідними додатками до Методики приведення 
об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових 
лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску 
газу, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 
лютого 2004 року № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 
березня 2004 року за № 346/8945 (далі -  Методика № 116).

Таким чином, Регулятором передбачено, що застосування коефіцієнтів, які 
передбачені Методикою № 116, здійснюється до всіх категорій споживачів, в 
тому числі, і до побутових.

Відтак, згідно вимог Кодексу, визначення об’ємів спожитого природного 
газу по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску та температури, 
повинно здійснюватись з урахуванням розробленої Міністерством палива та 
енергетики України Методики саме в частині застосування відповідних 
коефіцієнтів.

Отже, законодавство в повній мірі забезпечило рівність споживачів 
природного газу на ринку та передбачило оплату витрат на ринку природного 
газу на приведення його до стандартних умов за рахунок споживачів, що 
відповідає принципу єдності вимірювань, передбаченого частиною 3 ст. 18 
Закону України “Про ринок природного газу”.

Таким чином, облік Операторами ГРМ природного газу на особових 
рахунках побутових споживачів з урахуванням приведення обсягів, визначених 
їх лічильниками, до стандартних умов, відповідає чинному законодавству.

Більше того, ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» повідомляє про те, що звернулось до 
Окружного адміністративного суду м. Києва з адміністративним позовом про 
визнання протиправною та нечинною постанову від 23.11.2018 № 1493 «Щодо 
заборони ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» приводити об’єми використаного природного 
газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні 
комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими 
споживачами» НКРБЖП, за результатами чого наявна судова справа №
640/21017/18.

Директор технічний С.В. Колесник

Вик.: Черниш М.В. 
Тел.: (0412)34 44 72
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