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м. Вижниця

Про прийняття звернення
депутатів Вижницької районної ради
VII скликання щодо упорядкування
окремих питань, що виникають при оплаті
за користування природним
газом побутовими споживачами
Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.ПРИЙНЯТИ звернення депутатів Вижницької районної ради VII
скликання щодо упорядкування окремих питань, що виникають при оплаті за
користування природним газом побутовими споживачами (додається).
2.Направити це рішення з текстом звернення до Кабінету Міністрів
України, депутата Верховної Ради України ЗАРЕМСЬКОГО Максима,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, ПАТ «Чернівцігаз».
3.Розмістити це рішення на офіційному веб-сайті Вижницької районної
ради: rayradavn.gov.ua та на сайті gromady.cv.ua в рубриці «Вижницька
районна рада».
4.Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради ІВОНЯКА Георгія.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови Вижницької районної ради Сергія ВІРСТУ.
Голова районної ради

Михайло АНДРЮК
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ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вижницької районної ради VII скликання
щодо упорядкування окремих питань, що виникають при оплаті
за користування природним газом побутовими споживачами
Ми, депутати Вижницької районної ради Чернівецької області, глибоко
стурбовані рядом проблемних питань нашого краю, які виникають в сфері
регулювання питань постачання та споживання природного газу. Як відомо,
впродовж останніх півтора року відбулися суттєві зміни в сфері надання
послуг з газопостачання, спричинені, зокрема, введенням в дію Закону
України «Про ринок природного газу». Тому, звертаємося до Вас з
наступного приводу.
І. У відповідності із Законами України «Про ринок природного газу»,
«Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 7 жовтня
2019 року ухвалила рішення – постанову № 2080 «Про затвердження Змін до
деяких постанов НКРЕКП», відповідно до якої з 01 січня 2020 року для
населення вводиться нова система оплати за використаний газ та його
транспортування. Тепер побутові споживачі природного газу отримують
окремий платіж за паливо, як товар, і окремий – за витрати на його доставку і

розподіл

серед

споживачів.

Вартість

доставки

газу

розраховується

індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від конкретного
обсягу споживання та тарифу, який встановила НКРЕКП (штучно визначені
обсяги споживання в межах річної замовленої потужності об’єктів, що
розраховуються виходячи з обсягів споживання природного газу за
попередній «газовий рік», тобто - обсяг використаного палива в минулому
«газовому році» ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на
доставку газу).
Таким чином, з початку 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів
видалили нарахування за послугу з транспортування газу, відповідні суми
надсилають споживачам окремим рахунком. При цьому, як заявляють у
НКРЕКП, крім того, що плату на обслуговування мереж, виокремили з
платіжки на газ, її розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб
знизити навантаження на споживача.
Для населення, особливо тих, хто використовує природний газ для
опалення житлових приміщень, нарахована плата за розподіл газу за нормами
Постанови НКРЕКП № 2080 є необ’єктивною, виходячи з погодних умов
осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр. та 2019-2020 рр., що суттєво
різняться між собою (осінньо-зимовий період 2018-2019 рр. був значно
холодніший, а отже – обсяг спожитого природного газу – більший). Більше
того, здійснювати відповідну плату доречніше по фактичному обсягу
споживання газу в розрахунковому періоді.
ІІ. Також, варто зазначити, що Правила постачання природного газу, що
затверджені Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496,
визначають порядок проведення розрахунків за спожитий газ.
Так, розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитися:
- на підставі даних про об'єм (обсяг) газу, визначений споживачем та
Оператором ГРМ за підсумками місяця відповідно до умов договору
розподілу природного газу, укладеного між побутовим споживачем та

Оператором

ГРМ,

або

за

плановою

величиною

середньомісячного

споживання в опалювальний та міжопалювальний періоди (пункт 17 Розділу
ІІІ Правил);
- за квитанціями абонентської книжки постачальника, або за платіжними
документами, які виписуються постачальником (пункт 16 Розділу ІІІ
Правил). При розрахунку за квитанціями абонентської книжки постачальника
споживач

самостійно

розраховує

суму

платежу

та

сплачує

його

постачальнику не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим
(пункт 16 Розділу ІІІ Правил).
Попри те, що діючими Правилами НКРЕКП прописані зазначені норми,
у Вижницькому районі Чернівецької області мають місце численні випадки,
коли

побутовим

споживачам

в

платіжних

документах

відповідною

організацією нараховано оплату за паливо не по фактичних, а по
середньозважених показниках приладу обліку природного газу. А це, в свою
чергу, спричинило розбіжності між нарахованою платою та фактично
спожитим газом. Як наслідок, - побутовим споживачам приписана
неправомірна заборгованість за природний газ, яка, при цьому, породжує
заборгованість за транспортування газу, - як дотичний розрахунок. І, якщо в
діючому

законодавстві

України

запроваджено

механізм

перерахунку

(коригування) надмірно сплаченої плати за газ (як паливо) побутовим
споживачам, - відповідного перерахунку платежів за транспортування
(доставку)

природного газу немає. Таким чином, побутові споживачі

природного газу стали заручниками ситуації зі сплати неправомірно
нарахованої заборгованості за транспортування природного газу. Дані про
суму заборгованості є наслідком

припинення газопостачання. Такі

обставини загострюють соціальну напругу серед населення, провокують
протести, - оскільки мають масовий характер.
ІІІ. Не менш важливою проблемою в оплаті газу є те, що з 01 жовтня
2014 року держава почала зменшувати норми споживання газу для категорії

населення, що користується субсидією та пільговиків. Внаслідок цього,
соціально незахищені верстви населення – споживачі природного газу почали
платити за газ більше. Це, в свою чергу, спровокувало виникнення боргів, так
як споживачі – отримувачі державної допомоги, не вкладалися в межі нових
нормативів споживання і, або економили на опаленні, або сплачували
надлишок (платіж зверх нормативів) за

повною вартістю, в суттєво

збільшеному розмірі. Так, споживачам, які мали пільги і субсидії (а це –
третина споживачів газу у Вижницькому районі) компенсується вартість газу
в межах нових норм, які зменшені в 1,5 – 2

рази. У відповідності із

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про
встановлення

державних

соціальних

стандартів

у

сфері

житлово-

комунального обслуговування», при розрахунках пільгової компенсації та
субсидії , у разі використання природного газу для індивідуального опалення,
соціальна норма становить -

4,5 куб. м природного газу на 1 кв. м

опалювальної площі в опалювальний період, в протилежність попередньо
встановлених

11

куб.

м.

Це

–

негативно

відображається

на

платоспроможності соціально незахищених верств населення.
ІV. Потребує врегулювання питання оплати природного газу за житло, в
якому з різних причин ніхто не проживає (смерть особи та відсутність
правонаступників/ аварійний стан, виїзд за межі держави, тощо). Внаслідок
відсутності мешканців, з місяця в місяць продовжує зростати нарахована
заборгованість.
На підставі викладеного, як представники спільних інтересів громад
Вижницького району Чернівецької області, просимо Вас з розумінням
поставитися до побутових проблем жителів та, відповідно до повноважень,
здійснити виважений підхід у вирішенні наступних питань:

1) скасування Постанови НКРЕКП № 2080 від 07 жовтня 2019 року та
запровадження механізму нарахування плати за розподіл (доставку)
природного газу, виходячи з фактичних обсягів його споживання;
2) запровадження порядку перерахунку надмірно сплаченої суми
коштів за розподіл (доставку)

природного газу, в т.ч. анулювання

неправомірно нарахованої заборгованості побутовим споживачам за доставку
природного газу;
3) перегляд та збільшення норм споживання газу при нарахуванні пільг
та субсидій;
4) розроблення механізму призупинення нарахування плати за газ за
житло, в якому тимчасово ніхто не проживає.
З повагою, депутати районної ради.
Прийнято на пленарному
засіданні позачергової
тридцять восьмої сесії
Вижницької районної ради
сьомого скликання
01 жовтня 2020 року

