Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних
послуг
Вовку Д.В.

Шановний Дмитро Володимировичу!
Звертаються до Вас добропорядні громадяни України – мешканці міста (селища)
_________.
Засвідчуємо Вам свою повагу та щиро дякую за ту увагу, яку Комісія та Ви
особисто приділяєте захисту прав споживачів природного газу.
Одночасно, закликаємо вжити всіх можливих заходів для припинення тиску на
нас, як на побутових споживачів природного газу, з боку Оператора ГРМ –
____________________-(назва Оператора ГРМ, наприклад в Київський області це ПАТ
«КИІВОБЛГАЗ») та його дочірнього підприємства __________________ (назва дочірнього
підприємства Оператора ГРМ, наприклад в Київській області це ДП «Київоблгаззбут»).
Відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу» ми, як
побутові споживачі природного газу маємо право на безоплатне отримання інформації
про обсяги та інші показники власного споживання природного газу.
Стаття 18 Закону України «Про ринок природного газу» встановлює, що з метою
отримання та реєстрації достовірної інформації про обсяги і якість природного газу під
час його транспортування, розподілу, постачання, зберігання та споживання
здійснюється приладовий облік природного газу.
Постачання природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла
обліку природного газу. Побутові споживачі у разі відсутності приладів обліку
природного газу споживають природний газ за нормами, встановленими
законодавством, до термінів, передбачених у частини статті 2 Закону України «Про
забезпечення комерційного обліку природного газу».
Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
визначає, що вузли обліку природного газу повинні бути встановлені
індивідуально кожному побутовому споживачу природного газу протягом
визначеного даним Законом строку.
Протягом тривалого часу Оператор ГРМ –____________________, будучи
відповідальним за встановлення вузлів обліку побутовим споживачам, повільно
здійснював дані роботи.

З метою приховування власної бездіяльності, Оператором ГРМ – _____________
був встановлений на нашому будинку загально будинковий вузол обліку природного
газу.
Встановлення загально будинкового вузлу обліку природного газу стало
можливим у зв’язку з прийняттям Національною комісією, що здійснює регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, незаконних постанов від 30.09.2015 року
№ 2494 та від 30.09.2015 року № 2498, а також Кабінетом Міністрів України постанови від 16 травня 2002 р. № 620 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2016 року № 46).
Враховуючи, що Закон України «Про ринок природного газу» та Закон
України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», які вимагають
встановлення виключно індивідуальних вузлів обліку, мають вищу юридичну
силу, ніж постанови органів державної виконавчої влади, вимога оплати
неотриманого природного газу та послуг його розподілу на підставі даних
загально будинкового вузлу обліку є незаконним порушенням прав побутових
споживачів.
Ми, побутові споживачі, не повинні безпідставно сплачувати грошові кошти за
ненадану послугу та не отриманий природний газ, збагачуючи монополістів та
покриваючи їх витрати на технологічні потреби та послуги балансування систем.
У зв’язку з цим, пропонуємо скасувати як незаконні положення постанови
НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494 та постанови НКРЕКП від 30.09.2015 року №
2498, в частині встановлення загально будинкових вузлів обліку природного газу.

З повагою

Мешканці будинку №_____ по вул.___________________________________ в м.
(с.) _____________:

