
Як встановити газовий лічильник? Хто відповідає за його експлуатацію та ремонт? 

За чий кошт буде проводитись повірка? – усі ці питання постійно хвилюють наших громадян.  

Зазвичай, постачальники послуг не хочуть брати на себе додаткових витрат, але є 

нормативні документи, якими усі ці питання регламентовані.  

Закони України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу», «Кодекс газорозподільних систем» згідно Постанови 

НКРЕКП №1418 від 11.08.2016 року регламентуюють фінансування при встановленні та 

експлуатації засобів обліку побутових споживачів.  

Мабуть, після цього у жителів Вінницької області буде менше питань до організацій, які 

надають ЖКП, і якість самих послуг перейде на новий, більш високий рівень. 

  

Джерела фінансування при встановленні та експлуатації 

засобів обліку газу: 

 

 

 

 

 

 

Етапи роботи з 

лічильником 
Джерела фінансування 

1. Встановлення 

лічильника газу  

(де його не було 
встановлено) 

Вартість лічильника газу та послуг з його встановлення оплачуються: 

- у новозбудованому будинку – забудовником (замовником); 

- у разі реконструкції, капітального ремонту житла – замовником; 
- у разі встановлення лічильника газу в газифікованому будинку – 

споживачем. 

 
Лічильники газу можуть встановлюватися також за кошти газопостачальних 

(газотранспортних) підприємств та за рахунок інших джерел. 

 

Особливості встановлення лічильників газу споживачам визначаються Законом 
України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (далі – 

Закон). 

 

Частиною першою ст.3 Закону передбачено, що фінансування робіт з 

оснащення лічильниками газу для населення здійснюється за рахунок: 

- коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного 

газу на відповідній території; 
- коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів; 

- інших джерел, не заборонених законодавством. 

 
Частиною другою ст. 3 Закону передбачено, що  Побутові споживачі 

природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити 

встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних 
лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які 
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ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу. 

Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення 

індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного 
газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять 

лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 

12 місяців. 

 

Відповідно до положень частини першої статті 6 Закону суб'єкти 

господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній 

території, зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу для 

населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ 

використовується: 
- комплексно, у тому числі для опалення, до 1 січня 2012 року; 

- для підігріву води та приготування їжі – 1 січня 2016 року; 

- тільки для приготування їжі – до 1 січня 2021 року. 

 

2. Повірка 

лічильника газу 

періодична                                   за рахунок газорозподільного підприємства 
(п.4, ст.17 Закону України  «Про метрологію та метрологічну 

діяльність») 

 

позачергова                             
 

за заявою споживача – за рахунок споживача 

за вимогою газорозподільного підприємства - за 

рахунок газорозподільного підприємства 

3.Опломбування 

лічильника газу  

у випадку виконання робіт за заявою споживача пов'язаних з 

демонтажем/монтажем лічильника газу, внаслідок чого виникла необхідність в 
опломбовуванні лічильника газу – за рахунок споживача 

за ініціативою газорозподільного підприємства - за рахунок 

газорозподільного підприємства   ( розд.Х «Кодексу газорозподільних систем») 

4.Технічне 
обслуговування 

(ремонт 

лічильника) 

Послуги з монтажу, технічного обслуговування та ремонту лічильників газу за 
заявками споживачів сплачуються ними за затвердженими в установленому 

порядку тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і 

деталей, крім послуг з періодичного обслуговування. 

У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача, перебуває у 
власності газорозподільного підприємства, ремонт та технічне обслуговування 

такого лічильника газу здійснюється за рахунок зазначеного підприємства (за 

винятком випадків навмисного пошкодження лічильника газу споживачем). 
( гл.8 розд.Х «Кодексу газорозподільних систем») 

Газорозподільне підприємство зобов'язане проводити безоплатно ремонт 

лічильників газу, пов'язаний з періодичною повіркою, та їх технічне 

обслуговування. ( гл.8 розд.Х «Кодексу газорозподільних систем») 

5. Заміна 
лічильника,у 

т.ч. 

- демонтаж; 
- придбання; 

- установка; 

- опломбування 

лічильника. 
 

 
за заявою споживача – за рахунок споживача 

 

 

 
за ініціативою газорозподільного підприємства – за рахунок 

газорозподільного підприємства  (п.п.4,5 гл.8 розд.Х «Кодексу газорозподільних 

систем») 

 

 


