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Заява Асоціації газового ринку України щодо невідповідності обсягів нормативних втрат 

природного газу в тарифах Операторів газорозподільних систем: 

Обсяги нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільних 

мережах (надалі ВТВ), які закладені НКРЕКП в діючих тарифах на розподіл операторів 

газорозподільних систем (надалі Операторів ГРМ) відповідають обсягам, затвердженим Наказом 

Міненерговугілля № 847 на 2016 рік. Це підтверджується главою 6, розділу ІІІ Кодексу 

газорозподільних систем. 

При прийнятті наказу про затвердження ВТВ на 2016 рік, Міненерговугілля мало виходити з наказу 

Міненерговугілля від 23.11.2011 № 737 щодо порядку розрахунків та затвердження ВТВ, а саме із 

обсягів ВТВ, розрахованих за трьома Методиками: 

▪ Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його 

транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива 

та енергетики України від 30.05.2003 N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

09.07.2003 за N 570/7891; 

▪ Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його 

транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива 

та енергетики України від 30.05.2003 N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

09.07.2003 за N 571/7892; 

▪ Методики визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими 

лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов, затвердженої наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 21.10.2003 N 595, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 25.12.2003 за N 1224/8545. 

Фактично, при затверджені ВТВ на 2016 рік, Міненерговугілля не дотрималося принципів, визначених 

в Наказі №737, та штучно занизило нормативні обсяги ВТВ. 

Асоціація газового ринку України, виходячи з даних робочих нарад в Міненерговугілля щодо ситуації 

з ВТВ та даних Операторів ГРМ, оприлюднює порівняльний аналіз обсягів ВТВ, які фактично включені 

в тарифи Операторів ГРМ, з обсягами ВТВ, що мали бути включені до тарифів відповідно до 

розрахунків за вищезазначеними Методиками. 

В грудні 2018 року оператори газорозподільних систем за дорученням Міненерговугілля (що 

підтверджується Протоколом та листом від 13.12.2018р.) надали повторні розрахунки ВТВ, які 

ними подавались станом на 2016 рік.  

 

З повагою, 

прес-служба ГС «АГРУ» 
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