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Нормативи споживання та облік споживання газу в Україні  

В Україні за даними Держстату станом на кінець 2012 року газифіковано 

природним газом 13701,5 тис. квартир та індивідуальних будинків (). 6,946 тис. 

домогосподарств користуються природним газом на опалення і практично всі вони 

оснащені засобами обліку споживання газу.  

Серед домогосподарств, які не використовують природний газ на опалення, а лише 

на приготування їжі та підігрів води, 5,2 млн. домогосподарств не оснащені засобами 

обліку споживання газу. Такі домогосподарства розраховуються за спожитий природний 

газ згідно із встановленими нормативами.  

Оскільки нормативи були завищеними, «Нафтогаз» отримував значні надходження 

коштів від населення за фактично не спожитий газ. Також утворювався надлишок газу, 

«умовно реалізований» населенню за заниженими цінами, що створювало можливості для 

тіньових схем використання цього газу. 

 

Запровадження нових нормативів поживання природного газу 

Урядом України 6 серпня 2014 р. прийнято Постанову №409 «Про встановлення 

державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»
1
. Цією 

постановою встановлено соціальні норми користування житлом та нормативи 

користування житлово-комунальними послугами, а також впроваджено суттєві зміни до 

порядку надання житлових субсидій, направлені на підвищення її адресності та 

ефективності. Проект Постанови розроблений урядом України за активної участі Проекту 

«Муніципальна енергетична реформа в Україні», що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID).  

Постановою також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 

8 червня 1996 р. № 619 «Про затвердження норм споживання природного газу населенням 

у разі відсутності газових лічильників»
2
. Для всіх споживачів (населення) зменшено 

норми споживання природного газу на побутові потреби у разі відсутності газових 

лічильників. Зміни норм споживання природного газу для населення наведено у таблиці 1. 

                                                           
1 Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF.  

2 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/619-96-%D0%BF.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/619-96-%D0%BF
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Таблиця 1. Норми споживання природного газу на побутові потреби 

(куб. м/особу/місяць) до і після запровадження змін 

Вид споживання природного газу Стара норма 

споживання 

Нова норма 

споживання 

Плита газова за наявності централізованого гарячого 

водопостачання  

9,8 6,0 

Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого 

водопостачання та газового водонагрівача  

18,3 9,0 

Плита газова та водонагрівач  23,6 18,0 

Ці зміни означають зменшення нарахувань за спожитий газ для більшості громадян 

України, але й одночасно зменшення надходжень за спожитий газ до «Нафтогазу». 

Підставою для запровадження цих змін були результати дослідження споживання 

комунальних послуг населенням України, здійсненого в рамках проекту USAID «Реформа 

міського теплозабезпечення в Україні» (2009-2013). Результати дослідження показали, що 

громадяни, які користуються природним газом на побутові потреби (приготування їжі, 

підігрів води) без засобів обліку, фактично споживають газу менше, ніж оплачують за 

встановленими нормативами. Отже, «Нафтогаз» отримує плату за неспожиті «зайві» 

об‘єми газу, і виникає можливість використати ці об‘єми за тіньовими, «сірими», схемами. 

Спробуємо оцінити масштаб цих змін. 

 

Оцінка скорочення об‘ємів споживання природного газу за 

рахунок зменшення нормативів споживання  

В Україні за даними Держстату станом на кінець 2012 року газифіковано 

природним газом 13701,5 тис. квартир та індивідуальних будинків. Ми не розглядаємо 

домогосподарства, які користуються природним газом на опалення, оскільки кількість 

таких домогосподарств без засобів обліку незначна. За даними ОУЖД середній розмір 

домогосподарства в Україні 2,74 особи.  

Серед домогосподарств, які не використовують природний газ на опалення, 

виділимо 1395,2 тис. домогосподарств, що користуються газовою плитою та 

водонагрівачем, та 4985,4 тис. домогосподарств, що користуються газовою плитою без 

водонагрівача.  

Серед домогосподарств, що користуються газовою плитою та водонагрівачем, 

1033,7 тис. (74%) не оснащені засобами обліку споживання газу. Норми споживання для 

таких домогосподарств зменшено з 23,6 до 18,0 куб. м газу на одну особу на місяць або на 

5,6 куб. м на одного члена домогосподарства.  

Серед домогосподарств, що користуються газовою плитою без водонагрівача, 

4051,8 тис. (81,3%) не оснащені засобами обліку. Це домогосподарства, як правило, з 

центральним опаленням, оскільки наявність газового опалення фактично означає 

наявність лічильника. Для таких домогосподарств норми споживання газу встановлено 

залежно від наявності централізованого гарячого водопостачання: 

• за наявності централізованого гарячого водопостачання — з 9,8 до 6,0 куб. м газу на 

одну особу на місяць або на 3,8 куб. м;  

• за відсутності централізованого гарячого водопостачання — з 18,3 до 9,0 куб. м газу 

на одну особу на місяць або на 9,3 куб. м.  
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Для визначення кількості домогосподарств з централізованим гарячим 

водопостачанням та без централізованого гарячого водопостачання скористаємось даними 

аналізу споживання комунальних послуг одержувачами житлових субсидій: 23,5% 

домогосподарств забезпечені послугами централізованого гарячого водопостачання. Отже 

можна вважати, що 951,0 тис. домогосподарств користуються газом на плиту за наявності 

централізованого гарячого водопостачання та 3100,8 тис. домогосподарств користуються 

газом на плиту за відсутності централізованого гарячого водопостачання.  

Дані про зменшення місячних розрахункових об‘ємів споживання газу за рахунок 

зменшення нормативів наведено у Таблиці 2.  

 

Таблиця 2. Розрахунок зменшення об‘ємів споживання газу за рахунок зменшення 

нормативів 

 

Плита газова 

та 

водонагрівач 

Плита газова 

без гарячого 

ВП 

Плита газова 

за наявності 

гарячого ВП 

Кількість домогосподарств які оснащені 

газовою плитою та водонагрівачем (без 

лічильника) 1 033,7 3 100,8 951,0 

Середній кількісний склад д/г в Україні  2,74 2,74 2,74 

Зменшення норм споживання на 1 особу 

(газ на плиту та водонагрівач) 5,6 9,3 3,8 

Зменшення об‘єму спожитого газу 

(тис. куб. м./міс.) 15 861,1 79 014,6 9 901,8 

Сумарний об‘єм скорочення споживання природного газу становить 

104 777,5 тис. куб. м. Оскільки споживання природного газу на побутові потреби 

(приготування їжі на підігрів води) можна вважати рівномірним протягом року, то річний 

обсяг скорочення такого «надмірного» споживання становитиме 1257 329,9 тис. куб. м.  

Ці об‘єми газу фактично не споживаються населенням. Оскільки тарифи на 

природний газ для населення занижені, на ці об‘єми нараховується дотація з державного 

бюджету. І вони враховувались, як фактичне споживання при наданні пільг та субсидій 

населенню.  

 

Соціально-економічні наслідки впроваджених змін до нормативів 

споживання природного газу 

 

Щорічна економія споживання природного газу за рахунок зайвого, не облікованого, 

об‘єму газу становить в середньому 1,26 млрд. куб. м газу. Запровадження нових 

нормативів споживання природного газу дозволяє: 

 

• зменшити вартість послуг користування природним газом для населення; 
• скоротити вартість надання пільг та субсидій населенню за рахунок скорочення 

нормативного споживання; 
• скоротити розмір компенсації з державного бюджету різниці в тарифах на 

природний газ для населення; 
• обмежити можливість застосування тіньових схем використання неспожитого, але 

оплаченого населенням, газу.  
 

 


