Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу, відмовляється
від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про
порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу XI Кодексу
газорозподільних
систем),
фактичний
об'єм
спожитого
(розподіленого/поставленого) природного газу по побутовому споживачу за
відповідний календарний місяць визначається за граничними об'ємами
споживання природного газу населенням, визначеними у додатку 15
до цього
Кодексу.
Додаток 15
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 3 глави 4 розділу IX)
ГРАНИЧНІ ОБ'ЄМИ
споживання природного газу населенням
у разі порушення вимог Кодексу газорозподільних систем
Тип та комбінації обладнання

Одиниця
виміру

Граничний
обсяг
споживання

Плита газова за наявності централізованого
гарячого водопостачання

м куб. людиномісяць

9,8

Плита газова у разі відсутності
централізованого гарячого водопостачання
та газового водонагрівача

18,3

Плита газова та водонагрівач

23,6

Опалювально-варильна піч (кухонне
вогнище) – на приготування їжі, підігрівання
води та інші побутові потреби:

м куб. метрів
людино-місяць
в
міжопалюваль
ний період

включно до трьох мешканців

70

на кожного наступного мешканця

45

Опалювально-варильна піч (кухонне
вогнище) на опалення, приготування їжі,
підігрівання води та інші побутові потреби:

включно до 20 м кв. метрів опалювальної

м куб.
м кв. на
місяць
в
опалювальний
період
20

площі
на кожний додатковий м кв. опалювальної
площі
Індивідуальне опалення в будинках не
вище двох поверхів, крім будинків, де
встановлено опалювально-варильну піч
(кухонне вогнище) (на 1 м кв. опалювальної
площі)

11

м куб.
м кв. на
місяць
в
опалювальний
період

11,0

Примітки:
1. Якщо природний газ використовується для опалення теплиць та для інших потреб,
застосовуються граничні обсяги споживання згідно з проектами відповідних споруд і будівель, а у
разі їх відсутності – згідно з проектними даними газового обладнання.
2. Якщо споживач (фізична особа) використовував в неопалювальний період опалювальні прилади
(крім опалювально-варильних печей чи кухонних вогнищ), граничний обсяг споживання має
становити 30 відсотків від граничного обсягу в опалювальний період.
3. Якщо у приміщенні, крім опалювально-варильних печей (кухонних вогнищ), встановлено інші
газові прилади, їх граничні обсяги споживання природного газу мають бути додатково враховані при
визначенні загального обсягу (об'єму) споживання.

