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м. Вижниця

Про направлення звернення депутатів
Вижницької районної ради Чернівецької
області VІІ скликання до Головного
управління Національної поліції
в Чернівецькій області
Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, враховуючи численні звернення громадян
Вижницького району районна рада
ВИРІШИЛА:
1.НАПРАВИТИ звернення депутатів Вижницької районної ради до
Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області
(додається).
2. Розмістити це рішення на офіційних сайтах Вижницької районної
ради.
3.Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами
районної ради Георгія ІВОНЯКА.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Вижницької районної ради з питань (Ілля РОМАНЮК).

Голова районної ради

Михайло АНДРЮК

Головне управління
Національної поліції
в Чернівецькій області
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вижницької районної ради VII скликання
Ми, депутати Вижницької районної ради VII скликання, звертаємося до
Вас стосовно ситуації, що склалася у Вижницькому районі в побуті між
споживачами природного газу та представниками ПАТ «Чернівцігаз».
Так,

Правилами

постачання

природного

газу,

що

затверджені

Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496, визначено порядок
проведення розрахунків за спожитий газ.
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
зловживань з боку представників ПАТ «Чернівцігаз», коли побутовим
споживачам в платіжних документах відповідною організацією неправомірно

нараховано оплату за паливо не по фактичних, а по середньозважених
показниках приладу обліку природного газу (приписані показники).
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.
Таким чином, побутові споживачі природного газу стали заручниками
ситуації зі сплати неправомірно нарахованих заборгованостей.
Дані про суму заборгованостей є наслідком припинення газопостачання.
Такі обставини загострюють соціальну напругу серед населення, провокують
протести, - оскільки мають масовий характер.
Як представники спільних інтересів громад Вижницького району
Чернівецької області, просимо Вас розглянути це звернення, провести
розслідування

на

предмет

зловживань

з

боку

представників

ПАТ

«Чернівцігаз» у Вижницькому районі та, в межах повноважень, вжити заходи
відповідно до чинного законодавства України.
З повагою, депутати районної ради.
Прийнято на пленарному
засіданні позачергової
тридцять восьмої сесії
Вижницької районної ради
сьомого скликання
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