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Відповідно

Шановний Михайле Васильовичу!

до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" прошу внести на розгляд чергової сесії 
обласної ради звернення до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
стосовно скасування вимоги щодо оснащення непромислових споживачів, річний; 
обсяг споживання газу яких менше 10 тис. куб. м., засобами дистанційної; 
передачі даних.
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Додаток

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг стосовно скасування вимоги щодо оснащення непромислових 

споживачів, річний обсяг споживання газу яких менше 10 тис.куб.м., засобами
дистанційної передачі даних

Ми, депутати Хмельницької обласної ради, розглянувши звернення представників 
малого та середнього бізнесу на засіданні "круглого столу" за участю керівництва обласної 
державної адміністрації та обласної ради висловлюємо занепокоєння щодо ситуації, яка може 
призвести до непередбачуваних негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що є 
власниками комерційних вузлів обліку природного газу.

Абзацом шостим пункту 4 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП) від 30.09.2015 
№2494 (далі -  постанова) встановлено вимогу власникам комерційних вузлів обліку 
природного газу, річний обсяг споживання газу якими менше 10 тис. куб. м, забезпечити до 1 
травня 2019 року встановлення засобів дистанційної передачі даних.

На виконання постанови ПАТ "Хмельницькгаз" направлено відповідні листи 
споживачам газу, яких в області налічується близько 5 тисяч, з вимогою облаштувати вузли 
обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.

Слід зазначити, що виконання встановлених НКРЕКП вимог призводить до 
непередбачуваних витрат, обсяг яких в середньому перевищує 15 тис. гривень. До таких 
витрат можна віднести, зокрема, попереднє замовлення проектної документації для 
подальшого встановлення засобу дистанційної передачі даних, придбання самого засобу 
дистанційної передачі даних в монополіста-виробника, забезпечення його встановлення, 
прийняття в експлуатацію тощо. Прикметно, що на реалізації даної вимоги заробляють 
монополісти за рахунок малого бізнесу.

Статтею 3 Закону України "Про ринок природного газу" визначено, що одним із 
принципів функціонування ринку природного газу є принцип невтручання держави у 
функціонування ринку природного газу, крім випадків, коли це необхідно для усунення вад 
ринку або забезпечення інших загальносуспільних інтересів, за умови, що таке втручання 
здійснюється у мінімально достатній спосіб.

Виконання вимоги щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних може 
призвести до створення серйозних проблем у різних сферах господарювання, адже вона є не 
тільки недоцільною, вкрай надмірною та занадто обтяжливою, а також такою, що суперечить 
чинному законодавству, зокрема Закону України "Про національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні" (далі -  Закон).

Пунктом 2 розділу III Закону визначено, що формування цілеспрямованої, послідовної 
та передбачуваної державної регуляторної політики є одним із основних завдань Програми 
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Реалізація державної регуляторної 
політики забезпечується, зокрема, шляхом удосконалення законодавства з метою зменшення 
втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку 
підприємницької діяльності.

Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики спрямовані на забезпечення 
системності, послідовності та координації дій з розроблення та прийняття регуляторних актів, 
урахування пропозицій громадськості під час їх опрацювання, досягнення оптимального 
державного регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Зазначимо, що на відкритому обговоренні проекту постанови НКРЕКП "Про 
затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2494 та внесення змін 
до Типового договору розподілу природного газу", що відбулось 25 квітня 2018 року



(протокол засідання №40-п розміщено на офіційному сайті НКРЕКП) НАК "Нафтогаз 
України" пропонував абзац шостий пункту 4 постанови виключити, аргументуючи позицію 
наступним:

"Вважаємо, що вимога щодо обов’язкового оснащення вузлів обліку природного газу 
(далі -  ВОГ) непромислових споживачів, річний обсяг обліку газу яких менше 10 тис. куб. м, 
засобами дистанційної передачі даних (далі -  ЗДГЩ) не є необхідною, а є надмірною і занадто 
обтяжливою для непобутових споживачів, які є власниками комерційних ВОГ і річне 
використання природного газу яких становить менше 10 тис. куб. м. (далі -  малі непобутові 
споживачі).

За розрахунками Компанії, витрати на встановлення ЗДПД для одного ВОГ малого 
непобутового споживача складатимуть більше 15 тис. грн., а сумарні витрати по Україні 
можуть сягати понад 1,2 млрд. гривень. При цьому, НКРЕКП не надала переконливих 
пояснень щодо необхідності встановлення ЗДПД для ВОГ малого непобутового споживача.

Звертаємо увагу, що встановлення ЗДПД для ВОГ всіх непобутових споживачів, 
включно з малими непобутовими споживачами, не є вимогою системи добового 
балансування".

НАК "Нафтогаз" наголосив, що Регламентом ЄС 312/2014 встановлено систему обміну 
інформацією про подачі та відбори природного газу, яка включає інформацію як про 
відбори/споживання/подачі, що вимірюється щодобово, так і про відбори/споживання/подачі, 
що не вимірюється щодобово.

Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1437 "Про затвердження Змін до деяких 
постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та 
процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на 
наступні 10 років" передбачено, що якщо інформація про фактичний обсяг споживання 
природного газу не може бути отримана щодобово (за відсутністю дистанційної передачі 
даних комерційного вузла обліку), використовується розрахункове (прогнозоване) значення. 
Такий підхід повністю відповідає практиці держав-членів ЄС, які вже перейшли до системи 
добового балансування.

Таким чином, вимога постанови щодо встановлення засобів дистанційної передачі 
даних зазначеними категоріями споживачів природного газу є необгрунтованою та вкрай 
обтяжливою для суб’єктів малого та середнього бізнесу, які споживають до 10 тис. куб. м газу 
на рік.

Враховуючи вищевикладене, Хмельницька обласна рада пропонує скасувати абзац 
шостий пункту 4 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2494 "Про затвердження Кодексу 
газорозподільних систем" (із змінами і доповненнями).


