
V. Порядок приєднання об’єктів замовників (технічного доступу) до ГРМ  

1. Загальні умови приєднання (технічного доступу) до ГРМ 

1. Власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (земельних ділянок), які фізично не 

підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об’єктів до ГРМ, що на 

законних підставах перебуває у власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) 

Оператора ГРМ, у порядку, визначеному цим розділом. 

Оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті інформацію про умови приєднання 

до ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в 

експлуатації), та методологію встановлення плати за приєднання до газорозподільної системи, 

затверджену Регулятором. 

Оператор ГРМ зобов’язаний здійснювати планування розвитку ГРМ з урахуванням проведення 

закупівлі обладнання, необхідного для здійснення приєднань, на конкурсних засадах відповідно до 

вимог чинного законодавства.  

За зверненням власника об’єкта чи земельної ділянки (замовника) про приєднання його об’єкта до 

ГРМ Оператор ГРМ зобов’язаний забезпечити приєднання об’єкта (земельної ділянки) до ГРМ, 

що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в 

експлуатації), за умови дотримання власником (замовником) вимог цього Кодексу та чинного 

законодавства. 

2. Об’єкти (установки) газодобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з 

альтернативних джерел, які мають намір приєднатися з метою передачі видобутого/виробленого 

ними газу до ГРМ, приєднуються з урахуванням того, що видобутий/вироблений ними газ в місці 

його передачі до ГРМ за своїми фізико-технічними характеристиками має відповідати стандартам 

на природний газ, визначеним Кодексом ГТС. При цьому місце передачі газу має бути обладнано 

приладами (зокрема хроматографом, потоковим густиноміром, вимірювачем точки роси), які на 

безперервній основі забезпечують контроль фізико-хімічних показників газу, з можливістю 

дистанційного їх контролю, передачі даних та припинення подачі неякісного газу до ГРМ. 

3. Оператор ГРМ може відмовити замовнику в приєднанні його об’єкта (земельної ділянки) до 

об’єктів газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають у власності чи 

користуванні (у тому числі експлуатації) Оператора ГРМ, лише за наявності однієї з таких підстав: 

відсутність або недостатність вільної потужності на об’єктах газорозподільної системи, у тому 

числі при замовленні тиску газу для потреб об’єкта замовника понад 1,2 МПа; 

надання доступу стане перешкодою для виконання Оператором ГРМ спеціальних обов’язків, 

покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу". 

Про відмову в доступі до газорозподільної системи Оператор ГРМ повідомляє (із зазначенням 

причин відмови) замовника та територіальний орган Регулятора протягом п’яти робочих днів. У 

разі відмови в доступі за відсутності або недостатності вільної потужності Оператор ГРМ вживає 

всіх можливих заходів для збільшення потужності газорозподільної системи, якщо це є 

економічно виправданим або якщо замовник згодився компенсувати витрати Оператора ГРМ на 

збільшення потужності. Скарги на рішення Оператора ГРМ щодо відмови в доступі до 

газорозподільної системи розглядаються відповідно до порядку розгляду скарг Регулятором. 
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Порядок визначення Оператором ГРМ величини вільної потужності для забезпечення нових 

приєднань (резервної потужності), а також її опублікування у розрізі ГРП визначений розділом VІІ 

цього Кодексу. 

За зверненням замовника Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’яти робочих днів надати 

інформацію щодо величин технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових 

приєднань (резерву потужності) в певній точці/ділянці ГРМ, визначеній замовником. При цьому 

інформація щодо величин потужності на ГРП надається на безоплатній основі, інформація щодо 

величин потужності в іншій точці/ділянці ГРМ надається протягом зазначеного строку після 

сплати замовником послуги Оператора ГРМ з гідравлічного розрахунку в зазначеній точці/ділянці.  

4. Приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ здійснюється на підставі договору 

на приєднання, що укладається за формами, наведеними у додатках 11, 12 до цього Кодексу. При 

цьому невід’ємною частиною договору на приєднання є технічні умови приєднання (додаток 13), 

які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від 

місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні 

дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта 

замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв замовника. Будівництво та 

введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечується замовником. 

Технічні умови приєднання включають ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки 

газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка 

вимірювання (місце встановлення вузла обліку). 

Якщо на дату подання заяви про приєднання до ГРМ на об’єкті чи земельній ділянці замовника 

відсутній діючий газопровід (відсутня існуюча межа балансової належності), точка приєднання 

(запроектована межа балансової належності) визначається на межі земельної ділянки замовника 

або, за його згодою, на території такої земельної ділянки. 

Якщо в заяві на приєднання (опитувальному листі Оператора ГРМ) замовник визначає виконавцем 

будівельних робіт з приєднання іншого (крім Оператора ГРМ) суб’єкта господарювання, то точка 

приєднання визначається в існуючій газорозподільній системі Оператора ГРМ та збігається з 

місцем забезпечення потужності, від якого замовник забезпечує будівництво газових мереж 

внутрішнього газопостачання відповідно до вихідних даних Оператора ГРМ, визначених в 

технічних умовах приєднання.  

5. За необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об'єкта, 

у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об'єкта, за умови, що це не 

призведе до необхідності збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання 

(не потребуватиме збільшення типорозміру комерційного лічильника газу), новий договір на 

приєднання з новим чи діючим власником об'єкта не укладається. При цьому у випадку 

перенесення вузла обліку та/або зменшення його типорозміру (номінальної потужності) або зміни 

місця розташування газових приладів (пристроїв) в установленому законодавством порядку 

вносяться відповідні зміни до проектної документації, а у разі її відсутності розробляється нова 

проектна документація, що забезпечується за рахунок сторони, яка ініціювала реконструкцію чи 

технічне переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта, крім випадку, передбаченого пунктом 

2 глави 6 розділу VІ цього Кодексу. Внесення змін до проектної документації в частині 

комерційного вузла обліку газу здійснюється на підставі оформлених (виданих) Оператором ГРМ 

технічних умов на реконструкцію комерційного вузла обліку.  

Якщо за необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ 

об'єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об'єкта, виникає 
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необхідність збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання (збільшення 

типорозміру лічильника газу) або її перенесення, з новим чи діючим власником об'єкта має бути 

укладений новий договір на приєднання відповідно до умов цього Кодексу. При цьому, якщо 

заходи з приєднання по вже підключеному до ГРМ об’єкту потребуватимуть лише збільшення 

типорозміру лічильника газу, місце забезпечення потужності має збігатися з фактичною точкою 

приєднання цього об’єкта, а процедура приєднання має здійснюватися у порядку, визначеному в 

пункті 5 глави 2 цього розділу. 

При письмовому зверненні споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) про зменшення 

приєднаної (дозволеної) потужності його об'єкта, визначеної в технічних умовах приєднання 

та/або проектній документації, в установленому законодавством порядку вносяться відповідні 

зміни до технічних умов приєднання та/або проектної документації, які погоджуються з 

Оператором ГРМ. У такому разі змінюються (зменшуються) типорозмір (номінальна потужність) 

комерційного вузла обліку в точці вимірювання та приєднана потужність об’єкта споживача, а 

Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових 

приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами розділу VII цього Кодексу. 

При цьому заходи із заміни комерційного ВОГ забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок 

споживача у строк, що не повинен перевищувати: для побутового споживача - три календарних 

місяці з дати компенсації споживачем затрат Оператора ГРМ на заміну комерційного ВОГ; для 

споживача, що не є побутовим, - у строк, узгоджений між Оператором ГРМ і споживачем. 

Забороняється демонтаж комерційного вузла обліку без одночасного встановлення іншого 

комерційного вузла обліку зі зменшеним типорозміром. 

Якщо Оператор ГРМ у визначений строк не здійснив заміну комерційного ВОГ, розрахунок 

споживача за послуги розподілу природного газу з дати прострочення заміни комерційного ВОГ 

здійснюється, виходячи з приєднаної потужності (Wmax), як для типорозміру комерційного ВОГ, 

який мав бути встановлений. 

{Пункт 5 глави 1 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016} 

2. Порядок приєднання об’єктів замовників до ГРМ 

1. Для приєднання об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) до 

газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до 

цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання. 

Одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік таких 

документів: 

1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому 

зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної 

системи; 

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт 

(приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на 

земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну 

ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має 

надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки 

замовника із визначенням її меж; 
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3) копії документів замовника: 

які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);  

які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для 

юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців); 

про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог 

Податкового кодексу України;  

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого 

представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби). 

У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного 

законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об’єктів газорозподільних мереж. 

2. Якщо дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення або подані не в 

повному обсязі, та/або в ситуації, коли найближче місце забезпечення потужності знаходиться на 

ділянці ГРМ, яка використовується Оператором ГРМ за договором з її власником та потребує 

узгодження з ним нових приєднань, Оператор ГРМ повинен протягом п’яти робочих днів з дня 

реєстрації заяви про приєднання направити замовнику письмовий запит щодо уточнення цих 

даних. При цьому встановлений цією главою термін видачі дозволу на приєднання, проекту 

договору на приєднання та технічних умов приєднання призупиняється на час уточнення даних. 

Запит щодо уточнення даних повинен включати вичерпний перелік зауважень.  

Для приєднання об’єкта замовника до газових мереж, які не належать Оператору ГРМ та 

підключені до його ГРМ і які в результаті приєднання об’єкта замовника набудуть статусу 

газорозподільної системи, Оператор ГРМ зобов’язаний звернутися до власника зазначених газових 

мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його газових мереж. 

Замовник має право самостійно отримати згоду власника газових мереж. При цьому між 

власником зазначених мереж і Оператором ГРМ має бути підписана угода (про наміри, 

меморандум тощо) про зобов’язання власника укласти з Оператором ГРМ перед пуском газу на 

об’єкт замовника один із договорів на користування газових мереж (господарського відання, 

користування чи експлуатації), передбачених цим Кодексом.  

При відмові замовнику в приєднанні його об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи 

Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання 

(або дати отримання уточнених даних) письмово повідомити про це замовника з відповідним 

обґрунтуванням такого рішення. Копія письмової відмови в приєднанні в цей самий строк має 

бути передана до територіального органу Регулятора. 

За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом 

десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на 

підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення 

потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає 

йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на 

приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати. 

Вартість послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та 

технічних умов приєднання визначається відповідно до методології встановлення плати за 

приєднання, затвердженої Регулятором. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх 

Оператору ГРМ підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику 

дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання, якщо вона 

передбачена чинним законодавством. 

3. Якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на приєднання документів 

об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що є стандартним, і замовник 

визначає Оператора ГРМ виконавцем проектних та будівельних робіт зовнішнього 

газопостачання, точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має 

визначатися на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної 

ділянки. При цьому плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта 

замовника), що визначається в договорі, має відповідати платі за приєднання, що є стандартним, 

яка встановлена Регулятором для такого типу приєднання. 

Після укладення договору на приєднання Оператор ГРМ забезпечує в установленому цією главою 

порядку приєднання об’єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж 

зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж 

тримісячного строку з урахуванням вимог цього Кодексу та графіка оплати замовником за 

договором. Зокрема, Оператор ГРМ за договором на приєднання забезпечує: 

1) оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього 

газопостачання; 

2) отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами 

зовнішнього газопостачання (за необхідності); 

3) виконання інженерно-геодезичних вишукувань; 

4) розробку та затвердження проекту зовнішнього газопостачання; 

5) отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок 

будівельних робіт;  

6) будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж 

зовнішнього газопостачання; 

7) встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від 

несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу; 

8) відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва; 

{Підпункт 9 пункту 3 глави 2 розділу V виключено на підставі Постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 

11.08.2016} 

9) підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності; 

10) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці 

приєднання з урахуванням вимог цього Кодексу; 

11) пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної 

угоди) з урахуванням вимог цього Кодексу.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1446-16/paran50#n50
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За домовленістю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший 

строк виконання зазначених заходів, у тому числі з урахуванням строку, необхідного Оператору 

ГРМ для погодження та оформлення права користування земельною ділянкою під газовими 

мережами зовнішнього газопостачання відповідно до встановленого законодавством порядку. 

4. Якщо відповідно до даних опитувального листа Оператора ГРМ та поданих із заявою на 

приєднання документів об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що не є 

стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем будівельних робіт зовнішнього 

газопостачання (незалежно від виконавця розробки проекту зовнішнього газопостачання), точка 

приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі 

земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. При цьому 

договір на приєднання має передбачати норму з відстроченням визначення плати за приєднання 

(вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника) та строку його виконання, які 

в подальшому визначаються окремою додатковою угодою після розробки проекту зовнішнього 

газопостачання та його кошторисної частини, якими визначається весь обсяг робіт, та проекту 

внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису реалізації цих 

заходів, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання. 

Після укладання договору на приєднання виконавець розробки проекту зовнішнього 

газопостачання на підставі технічних умов приєднання забезпечує: 

отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами 

зовнішнього газопостачання (за необхідності); 

виконання інженерно-геодезичних вишукувань; 

розробку та затвердження в установленому порядку проекту зовнішнього газопостачання та його 

кошторисної частини. 

Проект зовнішнього газопостачання має передбачати весь комплекс робіт, пов’язаних з 

приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього 

газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання об’єкта замовника) та 

підключенням об’єкта замовника до ГРМ, включаючи заходи з відновлення благоустрою, що було 

порушено внаслідок будівництва.  

Якщо розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечував замовник, зазначений проект та 

його кошторисна частина мають бути погоджені Оператором ГРМ, при цьому один екземпляр 

проекту після його погодження передається (залишається) Оператору ГРМ. Погодження проекту 

зовнішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ у строк, що не перевищує 15 днів, 

якщо інше не передбачено законодавством. У цей самий строк надається (у разі наявності) 

вичерпний перелік зауважень. 

Вартість послуги Оператора ГРМ з погодження проекту зовнішнього газопостачання визначається 

відповідно до методології встановлення плати за приєднання, затвердженої Регулятором.  

У разі незгоди з вартістю та/або заходами, передбаченими проектом зовнішнього газопостачання, 

сторона договору на приєднання може ініціювати експертизу проекту, яка здійснюється 

відповідно до вимог законодавства та за рахунок її ініціатора.  

Після погодження в установленому законодавством порядку проекту зовнішнього газопостачання 

та його кошторисної частини Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів направляє замовнику 

додаткову угоду до договору на приєднання, в якій визначає строк забезпечення послуги 



Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника до ГРМ (будівництва газових мереж зовнішнього 

газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість цієї послуги 

(плати за приєднання), розраховану відповідно до методології встановлення плати за приєднання, 

затвердженої Регулятором. При цьому строк забезпечення приєднання визначається з урахуванням 

строку виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, що мають відповідати 

строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами, та строків на закупівлю 

відповідних товарів, робіт і послуг, а також необхідних погоджень, передбачених проектом 

зовнішнього газопостачання. Вартість розробки проекту зовнішнього газопостачання не 

включається до плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта 

замовника), якщо розробку проекту забезпечував замовник. 

Якщо на дату підготовки Оператором ГРМ технічних умов приєднання є необхідність створення 

додаткової потужності в місці забезпечення потужності, необхідно виходити з такого: 

технічні умови приєднання видаються замовнику з урахуванням розвитку об’єктів 

газорозподільної системи для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності 

замовника. У технічних умовах окремо зазначається величина загальної технічної (пропускної) 

потужності в місці забезпечення потужності, яка має бути створена;  

необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектом зовнішнього 

газопостачання фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (у разі їх 

наявності), що будуть приєднуватися до того самого місця забезпечення потужності, та/або за 

зверненням замовника за рахунок коштів поворотної фінансової допомоги, яка має повертатися 

при приєднаннях інших замовників до того самого місця забезпечення потужності, та з 

урахуванням їх дольової участі;  

в технічних умовах приєднання наступних замовників місце забезпечення потужності має 

збігатися з місцем забезпечення потужності первинного замовника, для якого технічними умовами 

передбачено створення резерву потужності. При цьому в договорах на приєднання наступних 

замовників визначається їх дольова участь (сума компенсації витрат) на створення резерву 

потужності, яка визначається як співвідношення замовленої ними потужності в точках приєднання 

до загальної технічної потужності в місці забезпечення потужності; 

договір поворотної фінансової допомоги укладається в порядку, встановленому законодавством, 

при цьому кошти, залучені як поворотна фінансова допомога, повертаються на умовах цього 

договору, але в строк не більше п’яти років з дати надання поворотної фінансової допомоги. 

Після визначення договором на приєднання вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання 

об’єкта замовника (плати за приєднання) Оператор ГРМ у термін, визначений договором на 

приєднання, та з урахуванням графіка оплати замовника за цим договором забезпечує в 

установленому законодавством порядку:  

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього 

газопостачання; 

отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок 

будівельних робіт;  

будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж 

зовнішнього газопостачання; 



встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих 

погодних умов та несанкціонованого доступу; 

відновлення благоустрою, порушеного внаслідок будівництва; 

{Абзац двадцять другий пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг № 1418 від 11.08.2016} 

підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності; 

підключення газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання з 

урахуванням вимог цього Кодексу; 

пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) 

з урахуванням вимог цього Кодексу.  

5. Якщо в опитувальному листі та/або заяві на приєднання замовник визначає виконавцем 

будівельних робіт з прокладання газових мереж до його земельної ділянки іншого (крім Оператора 

ГРМ) суб’єкта господарювання (у тому числі якщо тип приєднання підпадає під приєднання, що є 

стандартним), точка приєднання для об’єкта замовника визначається в існуючій газорозподільній 

системі Оператора ГРМ та збігається з місцем забезпечення потужності (максимально до нього 

наближена). У такому разі заходи, які забезпечуються Оператором ГРМ в рамках договору на 

приєднання, та вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника (плата за 

приєднання) включають: 

закупівлю, встановлення та приймання в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання; 

розробку проекту зовнішнього газопостачання (за його необхідності та у разі визначення 

Оператора ГРМ виконавцем розробки цього проекту);  

підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності (за їх 

наявності); 

підключення газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання; 

пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) 

з урахуванням вимог цього Кодексу.  

При цьому, якщо технічними умовами приєднання не буде передбачено вимог до проектування 

газових мереж зовнішнього газопостачання (за їх відсутності), вартість закупівлі, встановлення та 

прийом в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання визначається кошторисною частиною 

проекту внутрішнього газопостачання, а вартість інших послуг (підключення, пуск газу) 

визначається відповідно до методології встановлення плати за приєднання, затвердженої 

Регулятором.  

Замовник після підписання договору на приєднання забезпечує в установленому законодавством 

порядку: 

оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж, що будуть будуватися 

замовником від точки приєднання; 
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отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від точки приєднання (за 

необхідності); 

виконання інженерно-геодезичних вишукувань; 

розробку проекту внутрішнього газопостачання з урахуванням вимог цього Кодексу; 

отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок 

будівельних робіт;  

виконання підготовчих та будівельних робіт з прокладання газових мереж внутрішнього 

газопостачання від точки приєднання; 

введення в експлуатацію в установленому законодавством порядку газових мереж внутрішнього 

газопостачання від точки приєднання; 

відновлення благоустрою, порушеного внаслідок будівництва. 

{Абзац сімнадцятий пункту 5 глави 2 розділу V виключено на підставі Постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 

від 11.08.2016} 

Якщо з урахуванням перспективи розвитку територій та забезпечення оптимальності витрат на 

створення газової інфраструктури на територіях є необхідність створення додаткової потужності 

газорозподільної системи в місці забезпечення потужності, то технічні умови приєднання 

видаються замовнику з урахуванням розвитку об’єктів газорозподільної системи для створення 

резерву потужності в місці забезпечення потужності замовника. При цьому в технічних умовах 

окремо зазначаються величина загальної потужності та величина потужності, яку замовив 

замовник. 

6. Якщо об’єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що є стандартним, але 

замовник визначає себе виконавцем розробки проекту зовнішнього газопостачання, а Оператора 

ГРМ виконавцем будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання (газових мереж до 

земельної ділянки замовника), приєднання об’єкта (земельної ділянки) замовника здійснюється у 

порядку, визначеному в пункті 4 цієї глави. 

Якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки 

замовника, тоді точка приєднання збігається з місцем забезпечення потужності і приєднання 

об’єкта (земельної ділянки) замовника здійснюється у порядку, визначеному в пункті 5 цієї глави.  

7. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення комерційного вузла обліку природного 

газу), що має бути зазначена в технічних умовах приєднання та договорі на приєднання, 

визначається в точці приєднання.  

Якщо з технічних причин неможливо чи недоцільно організувати точку вимірювання (місце 

встановлення вузла обліку) в точці приєднання, точка вимірювання за згодою Оператора ГРМ та 

замовника визначається в найближчій точці до межі балансової належності. У такому разі 

проектна та кошторисна частина щодо організації вузла обліку визначається у відповідному 

проекті зовнішнього або внутрішнього газопостачання.  

Організація комерційного вузла обліку в точці вимірювання та порядок введення його в 

експлуатацію здійснюються відповідно до вимог розділів ІХ та Х цього Кодексу. 
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Заходи Оператора ГРМ з організації встановлення вузла обліку при приєднанні об’єктів 

(установок) газодобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з 

альтернативних джерел мають передбачати в платі за приєднання встановлення приладів (зокрема 

хроматографа, потокового густиноміра, вимірювача точки роси), які на безперервній основі будуть 

забезпечувати контроль фізико-хімічних показників газу, з можливістю дистанційного їх 

контролю і передачі даних та оперативного відключення подачі неякісного газу до 

газорозподільної системи. 

8. Замовник на підставі вихідних даних для проектування газових мереж внутрішнього 

газопостачання, визначених в технічних умовах приєднання, забезпечує в установленому 

законодавством порядку та за власний рахунок розроблення проекту внутрішнього газопостачання 

та будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання від точки 

приєднання до власних газових приладів та пристроїв.  

Якщо технічними умовами приєднання точка вимірювання (місце встановлення комерційного 

вузла обліку) буде визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання, проект 

внутрішнього газопостачання має передбачати заходи з організації вузла обліку та кошторисну 

частину щодо реалізації цих заходів, а сам проект внутрішнього газопостачання в частині 

організації вузла обліку та кошторису затрат на організацію вузла обліку має бути погоджений з 

Оператором ГРМ. Погодження здійснюється Оператором ГРМ у строк, що не перевищує 15 днів, 

або у цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень. 

{Абзац другий пункту 8 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг № 1418 від 11.08.2016} 

За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза вихідних даних на 

відповідність чинним стандартам, нормам та правилам. Проведення експертизи здійснюється 

незалежними організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, за рахунок замовника в 

порядку, встановленому законодавством. 

Результати експертизи є обов’язковими для замовника послуги з приєднання та Оператора ГРМ. 

Якщо при будівництві газових мереж внутрішнього газопостачання виникне потреба у 

перенесенні існуючих складових ГРМ, роботи та супутні послуги, пов’язані з їх перенесенням, 

забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок коштів замовника (ініціатора перенесення). 

9. Оператор ГРМ впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та п’ятнадцяти робочих днів 

у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про введення в 

експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці 

приєднання, а також передачі Оператору ГРМ одного екземпляра проекту внутрішнього 

газопостачання зобов’язаний забезпечити підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне 

з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання 

замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не 

встановлений більш пізніший термін. При цьому на момент підключення до ГРМ газових мереж 

внутрішнього газопостачання Оператор ГРМ: 

1) забезпечує приймання вузла обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу; 

2) складає та підписує відповідно до вимог цього Кодексу з власником газових мереж 

внутрішнього газопостачання заяву-приєднання до договору розподілу природного газу з його 
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персоніфікованими даними або технічну угоду про умови приймання-передачі природного газу, 

передбачену цим Кодексом для суміжних суб’єктів ринку природного газу; 

3) складає та підписує з власником газових мереж внутрішнього газопостачання акт розмежування 

балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, який є 

невід’ємною частиною договору розподілу природного газу (технічної угоди); 

4) здійснює заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до 

початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки 

та/або пломбування запірних пристроїв. 

Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об’єкт споживача, суміжного суб’єкта 

ринку природного газу) здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку 

протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за 

умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття 

споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу 

на відповідний період. 

Якщо на момент підключення до ГРМ і прийняття в експлуатацію вузла обліку власник газових 

мереж внутрішнього газопостачання забезпечив укладення договору розподілу природного газу 

(технічної угоди), а також за наявності у нього підтверджених обсягів природного газу на 

поточний календарний період пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання 

здійснюється Оператором ГРМ одночасно з підключенням до ГРМ та складанням акта приймання 

комерційного вузла обліку в експлуатацію.  

10. Якщо система внутрішнього газопостачання замовника передбачатиме підключення третіх осіб 

(інших замовників, споживачів), то у такому випадку: 

1) замовник при поданні заяви на приєднання та заповненні опитувального листа Оператора ГРМ 

повинен зазначити відповідну інформацію про третіх осіб та надати їх перелік;  

2) Оператор ГРМ в технічних умовах приєднання визначає вимоги до точок приєднання третіх 

осіб (споживачів) та до їх вузлів обліку природного газу, а замовник передбачає ці точки 

приєднання та вузли обліку в проекті внутрішнього газопостачання; 

3) замовник до початку будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання від точки 

приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів) має погодити з Оператором 

ГРМ проект внутрішнього газопостачання в зазначеній частині будівництва. При цьому вартість 

послуги Оператора ГРМ з погодження проекту внутрішнього газопостачання визначається 

відповідно до методології встановлення плати за приєднання, затвердженої Регулятором;  

4) Оператор ГРМ на договірних засадах із замовником забезпечує контроль якості будівельно-

монтажних робіт при спорудженні газових мереж внутрішнього газопостачання від точки 

приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів);  

5) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником 

договору розподілу природного газу, а також пуск газу в газові мережі внутрішнього 

газопостачання здійснюються Оператором ГРМ після врегулювання із замовником (власником 

газових мереж внутрішнього газопостачання) вимог цього Кодексу щодо технічної експлуатації 

газорозподільних систем. 



11. У разі якщо Оператор ГРМ відповідно до договору на приєднання збудував газові мережі 

зовнішнього газопостачання, а газові мережі внутрішнього газопостачання не підведені в точку 

приєднання або не введені в експлуатацію, Оператор ГРМ має здійснити заходи щодо 

унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу, у тому числі шляхом встановлення 

інвентарної заглушки та/або опломбування запірних пристроїв, та має право на вибір: 

ініціювати заходи з прийняття в установленому законодавством порядку вузла обліку в 

експлуатацію та пуску газу на вузол обліку, але за умови укладання із замовником договору 

розподілу природного газу та договору про відповідальне зберігання вузла обліку та пломб на 

запірних пристроях; 

не підключати газові мережі зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності та/або 

не встановлювати (демонтувати) в точці приєднання вузол обліку до дати введення в експлуатацію 

газових мереж внутрішнього газопостачання (їх підведення до точки приєднання). 

12. Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов приєднання замовник відповідно до 

умов договору на приєднання не надасть Оператору ГРМ на погодження проект зовнішнього 

газопостачання (якщо замовник був визначений розробником проекту) та/або проект 

внутрішнього газопостачання (якщо проект мав передбачати приєднання третіх осіб та/або 

організацію вузла обліку в точці вимірювання), якщо продовження строку щодо їх надання не 

погоджено з боку Оператора ГРМ, Оператор ГРМ залишає за собою право не враховувати 

зарезервовану технічну (пропускну) потужність за об’єктом замовника при дефіциті технічної 

потужності для інших замовників (споживачів). При цьому Оператор ГРМ не враховує 

зарезервовану для замовника технічну потужність лише за умови письмового попередження 

замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та за умови, що у цей самий строк 

замовник не надасть відповідний(і) проект (проекти) на погодження або не буде прийняте рішення 

щодо погодження терміну його (їх) надання. 

13. Плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об’єкта замовника) 

здійснюється замовником виключно грошовими коштами на поточний рахунок Оператора ГРМ. 

Під час проектування газових мереж зовнішнього газопостачання Оператор ГРМ може 

використовувати проекти повторного використання (типові проекти). 

При забезпеченні послуги з приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи Оператор 

ГРМ має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду. 

Фактом виконання послуги з приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи є 

оформлений між Оператором ГРМ та замовником акт виконання послуги приєднання, оформлення 

якого ініціюється Оператором ГРМ. Замовник не має права без обґрунтованих причин не 

підписувати акт виконання послуги приєднання. 

Право власності на газові мережі зовнішнього газопостачання набувається Оператором ГРМ 

відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України. 

{Пункт 13 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 

11.08.2016} 

14. У разі необхідності обґрунтованого внесення змін до технічних умов приєднання, проекту 

зовнішнього газопостачання та проекту внутрішнього газопостачання (якщо проект передбачає 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1787#n1787
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1446-16/paran57#n57
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1446-16/paran57#n57


приєднання третіх осіб) та/або умов договору на приєднання ці зміни мають бути письмово 

погоджені між замовником та Оператором ГРМ. 

15. Новозбудовані (реконструйовані, технічно переоснащені, капітально відремонтовані) газові 

мережі зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні відповідати вимогам законодавства. 

Відповідність якості обладнання та матеріалів, які були використані під час будівництва, повинна 

бути підтверджена документально. 

Заходи з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні 

здійснюватися з дотриманням правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних 

трубопроводів та газорозподільних систем, а також вимог ПБСГ. 

Технічна (технологічна) послідовність виконання робіт з будівництва газових мереж зовнішнього 

та внутрішнього газопостачання визначається у кожному конкретному випадку їх виконавцями та 

з урахуванням вимог договору на приєднання і законодавства України. 

Технічний нагляд за будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією і 

технічним переоснащенням) газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання 

здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

16. Спірні питання між замовником (власником газової мережі внутрішнього газопостачання) та 

Оператором ГРМ, пов’язані з приєднанням об’єкта замовника до ГРМ, мають вирішуватися 

шляхом переговорів та з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема цього Кодексу, а 

також прийнятих рішень та роз’яснень Регулятора, а в разі недосягнення згоди – в судовому 

порядку. 
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