
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ
__________________2019 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Верховної Ради 
України з проханням пришвидшити розгляд законопроекту який стосується 
комерційного обліку природного газу за встановленими загальнобудинковими 

лічильниками газу № 8092 від 02 березня 2018 року «Про внесення змін до 
статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного 

газу» щодо відмови від встановлених загальнобудинкових лічильників

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на численні звернення мешканців м. Вінниці, 
враховуючи ініціативу депутата обласної Ради від політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч» Ковальова А.Є., враховуючи висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань житлово-комунального господарства енергоефективності та 
енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Верховної Ради 
України з проханням пришвидшити розгляд законопроекту який стосується 
комерційного обліку природного газу за встановленими загальнобудинковими 
лічильниками газу № 8092 від 02.03.2018 «Про внесення змін до статті 6 Закону 
України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо відмови 
від встановлених загальнобудинкових лічильників (звернення додається).

2. Надіслати це рішення до Верховної Ради України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності 
та енергозбереження (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення сесії 
обласної Ради 7 скликання 
в ід _________ 2019 р. № __

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Вінницької обласної Ради до Верховної Ради України з проханням 
пришвидшити розгляд законопроекту який стосується комерційного обліку 
природного газу за встановленими загальнобудинковими лічильниками газу

№ 8092 від 02 березня 2018 року «Про внесення змін до статті 6 Закону
України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо 

відмови від встановлених загальнобудинкових лічильників

До 2018 року в Україні повинен був запрацювати повний облік газу для 
населення, яке використовує його у побутових цілях.

У зв'язку з цим, газорозподільні компанії почали масово встановлювати 
загальнобудинкові лічильники газу замість індивідуальних, тим самим змушували 
мешканців будинків оплачувати об’єм газу спожитого багатоквартирним будинком 
в цілому, незалежно від фактичного споживання природного газу конкретним 
споживачем.

Окрім того, згоди співвласників на встановлення в їх будинках 
загальнобудинкових лічильників газу газорозподільчі компанії у більшості 
випадків не запитували, а при відмові співвласників щодо встановлення таких 
лічильників - припиняли газопостачання до таких будинків.

Такі дії стали можливими у зв’язку з правовою колізією, яка була у Законі 
України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», де не було 
визначено, які саме лічильники газу мають бути встановленні -  індивідуальні чи 
загальнобудинкові.

Крім того, газорозподільчі компанії відмовлялись встановлювати індивідуальні 
лічильники газу, незважаючи на той факт, що відповідні видатки були закладені в 
тариф на постачання природного газу для населення.

У зв’язку з цим, 2Г грудня 2017 року було ухвалено Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку 
природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного 
газу» № 2260-VIII, яким було уточнено порядок встановлення індивідуальних 
лічильників споживачам природного газу.

Однак, і після ухвалення зазначеного Закону, на сьогодні невирішеним 
залишається питання щодо відмови від уже встановлених загальнобудинкових 
лічильників та порядок обліку природнього газу і, відповідно, визначення оплати 
за його споживання до моменту встановлення індивідуальних лічильників.

Прийняття вищезазначеного законопроекту врегулює питання щодо відмови 
від уже встановлених загальнобудинкових лічильників та порядок обліку 
природнього газу і, відповідно, визначення оплати за його споживання до моменту 
встановлення індивідуальних лічильників.

Слід зазначити, що на сьогодні діють норми Кодексу газорозподільних систем 
згідно з якими такі дії споживачів кваліфікуються як порушення вимог цього 
Кодексу і відповідно надають право нараховувати споживачам без лічильників газу 
плату за спожитий газ майже в 3 рази оільше, ніж норма споживання, встановлена 
Урядом.

Крім того, питання відмови від уже встановлених загальнобудинкових 
лічильників та порядок обліку природнього газу і відповідно визначення оплати за 
його споживання до моменту встановлення індивідуальних лічильників, 
встановивши, що у разі відмови від загальнобудинкових лічильників газу 
співвласниками багатоквартирного будинку, встановлених до набрання чинності 
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників 
споживачам природного газу» від 21 грудня 2017 року № 2260-VIII:

- припинення розподілу природного газу таким споживачам суб’єктами 
господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній 
території, забороняється;



- його облік до моменту встановлення індивідуальних лічильників газу 
здійснюється за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів 
України.

Співвласники багатоквартирного будинку приймають таке рішення виключно 
в порядку, визначеному статтею 10 Закону України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку.

Отже підсумовуючи вищевикладене наслідки прийняття зазначеного 
законопроекту будуть такими:

- законопроект сприятиме захисту прав та інтересів побутових споживачів 
природного газу;

- дозволить знизити соціальну напругу, спричинену підвищенням цін/тарифів 
на комунальні послуги та примусовим встановленням загальнобудинкових 
лічильників;

- сприятиме якнайшвидшому оснащенню населення індивідуальними 
приладами обліку газу та підвищенню енергетичної безпеки держави.

Просимо пришвидшити розгляд законопроекту який стосується комерційного 
обліку природного газу за встановленими загальнооудинковими лічильниками газу 
№ 8092 від 02.03.2018 «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про 
забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо відмови від 
встановлених загальнобудинкових лічильників.

Схвалено депутатами Вінницької 
обласної Ради 7 скликання


