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Міністерство енергетики розглянуло запит на отримання інформації               
від 08.01.2021, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України                

від 15.01.2021 № 1188/0/2-21 щодо норм споживання природного газу та в межах 

компетенції повідомляє.
У разі відсутності у споживача лічильника (індивідуального або 

загальнобудинкового) природного газу, оплата здійснюється за нормами 

споживання. 
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Питання споживання 

природного газу» від 27.02.2019 № 143, якою затверджено наступні норми 

споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності 
лічильників газу: 

 плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води – 

3,28 куб. м  природного газу на 1 особу;
 плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води 

та газового водонагрівача – 5,39 куб. м природного газу на 1 особу;
 плита газова та газовий водонагрівач – 10,49 куб. м  природного газу на 

1 особу. 
Пунктом 2 цієї постанови установлено, що застосування зазначених норм 

здійснюється з 9 серпня 2018 року. 
При цьому, не допускається нарахування та облік заборгованості на 

особовому рахунку побутового споживача за природний газ, яка виникла у зв’язку 

з втратою чинності постановами Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 
№ 237 «Про внесення змін до норм споживання природного газу населенням у разі 
відсутності газових лічильників» та від 23 березня 2016 р. № 203 «Про норми 

споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників».
Забезпечити оплату за фактично використаний газ можливо тільки за умови 

встановлення лічильника газу.
Встановлення лічильників природного газу регулюється Законом України 

«Про забезпечення комерційного обліку природного газу» від 16.06.2011 № 3533-

VI, Кодексом газорозподільних систем (затверджено постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 30.09.2015 № 2494) та іншими нормативно-правовими актами. 

Заступник Міністра                                                                Олександр ЗОРІН
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