
 

Шановні Споживачі. 

 

Ставимо Вас до відому, що у відповідності до Постанови НКРЕКП    від 30.09.2015  № 2494 «Про 

затвердження Кодексу газорозподільних систем» 
п.4. Власникам комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які 

використовуються в побуті) забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні 

комерційні вузли обліку: 

річний обсяг обліку природного газу яких перевищує 3 млн м -

3 – протягом півроку з дня набрання 

чинності цією постановою; 

річний обсяг обліку природного газу яких від 1 млн м -

3 до 3 млн м-

3 – протягом одного року з дня 

набрання чинності цією постановою; 

річний обсяг обліку природного газу яких від 100 тис. м -

3 до 1 млн м-

3 – протягом одного року та 

шести місяців з дня набрання чинності цією постановою; 

річний обсяг обліку природного газу яких від 10 тис. м -

3 до 100 тис. м-

3 – протягом двох років з дня 

набрання чинності цією постановою; 

річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м -

3 – протягом двох років та шести 

місяців з дня набрання чинності цією постановою. 

Х. Особливості приладового обліку природного газу 

1. Загальні умови приладового обліку 
  3. На об’єкті споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) в точці вимірювання 

організовується єдиний комерційний вузол обліку за виключенням випадку, коли через метрологічні 

характеристики, сезонну роботу відповідного обладнання, необхідність відокремлення обліку газу за 

окремою тарифною групою чи інші об’єктивні (обґрунтовані) причини можуть встановлюватися два 

та більше вузлів обліку. 

3. Порядок облаштування точок вимірювання засобами дистанційної передачі даних 
1.При порушенні визначених законодавством строків на облаштування комерційних вузлів обліку 

засобами дистанційної передачі даних або недопуску Оператора ГРМ на облаштування зазначеної 

системи за його рахунок Оператор ГРМ має право застосувати до власника комерційного обліку 

заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об’єкт. 

 3. Організація та облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних 

здійснюється у такому порядку: 

 отримання у Оператора ГРМ технічного завдання на проектування організації та облаштування 

засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку; 

 розробка на підставі технічного завдання Оператора ГРМ робочого проекту з організації та 

облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку та його погодження 

Оператором ГРМ; 

 закупівля необхідного обладнання, монтаж засобів дистанційної передачі даних, налагодження 

каналів зв’язку і передачі даних та перевірка достовірності переданих (зчитаних) даних до Оператора 

ГРМ; 

 прийняття в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку за участі 

Оператора ГРМ, що має підтверджуватися відповідним актом введення в експлуатацію. 

 

. 

Прохання дотримуватися  термінів щодо  встановлення засобів дистанційної передачі даних на 

власних комерційних вузлах обліку: 

 

 

З повагою, 

Служба обліку  ПАТ «Уманьгаз»       

 

 


