
Засідання Регіональної ради підприємців у Харківській області 

 

3 липня 2018 року відбулося засідання Регіональної ради підприємців у 

Харківській області, присвячене обговоренню можливих наслідків для бізнесу 

від введення в дію окремих норм Постанови НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 р. 

«Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (з доповненнями). 

Пунктом 4 цієї постанови обов'язок по обладнанню комерційних вузлів обліку 

природного газу засобами дистанційної передачі даних для щодобового 

моніторингу споживання газу покладено на власників комерційних вузлів 

обліку, тобто на підприємців. Причому вимагають цього регулятори газового 

ринку з загрозою припинення подачі газу, а значить, по суті, зупинки ведення 

господарської діяльності підприємця. Самі ж регулятори рекомендують і 

компанії для виконання проектних і технічних робіт з переобладнання. Вартість 

подібної послуги може коливатися в діапазоні від 30 до 60 тис. гривень. 

 

Досвід взаємодії з газовими службами з цього питання висвітлив у своєму 

виступі Володимир Іванович Шемет – підприємець, який вже зіткнувся з газовим 

пресингом. Він розповів, що газовими службами нав'язується проектування та 

встановлення відповідного обладнання за завищеними цінами, заміна придбаних 



напередодні лічильників, що призводить до нераціональних для бізнесу витрат і, 

по суті, є додатковим джерелом доходу газових монополістів. 

Технічний директор ПАТ «Харківгаз» Андрій Юлійович Петровський 

роз'яснив позицію газових служб регіону, яка полягає в неухильному дотриманні 

відомчих нормативних актів (постанов НКРЕКП) і обов'язковості встановлення 

на підприємствах і у підприємців апаратури для дистанційної передачі 

відомостей про щодобове споживання газу. У разі недотримання зазначених 

вимог і не дивлячись на наявність договорів з підприємцями, з 01.08.2018 р. 

подача газу споживачам може бути припинена. 

 

Юрій Борисович Іванов, доктор економічних наук, заступник директора 

Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, 

який виступав в якості експерта, звернув увагу на особливе становище НКРЕКП, 

на діяльність якої не поширюється навіть Закон України «Про основи 

державного регулювання підприємницької діяльності», тому Державна 

регуляторна служба України в цих питаннях практично не може захистити права 

підприємців. Стосовно ситуації, що склалася,  проблема полягає у тому, що 

вимога НКРЕКП про ведення щоденного обліку в принципі є зрозумілою і 

правомірною, але приписувати, яке саме обладнання підприємець повинен 

придбати для автоматичної передачі інформації в дистанційному режимі 



регулятор права не має, оскільки це є прямим втручанням в підприємницьку 

діяльність. Із завданням щоденної передачі даних споживачі газу можуть 

впоратися і в існуючому режимі  через електронні кабінети на сайті газових 

служб, а якщо останнім потрібні апаратурні дані, то чому за це повинні платити 

підприємці? 

 

У ході засідання відбулася серйозна дискусія, в процесі якої стало 

зрозуміло, що суб'єкти господарської діяльності, які транспортують, 

розподіляють і продають газ мають можливість частину необхідних їм витрат 

покласти на суб'єкти господарської діяльності, що цей газ споживають, і 

регуляторна служба «им не указ»!... Висновок за результатами дискусії був 

однозначним: змушувати споживачів встановлювати дороге устаткування, яке їм 

абсолютно не потрібно  категорично неправильно і неприпустимо! За 

результатами обговорення було прийнято текст звернення до Президента 

України, керівника Парламенту, членам Національної комісії з регулювання у 

сфері енергетики і комунальних послуг, з вимогою переглянути Постанову 

НКРЕКП і скасувати ті його пункти, які є дискримінаційними по відношенню до 

бізнесу і не відповідають нормам міжнародного права. При цьому пропонується 

витрати на обладнання комерційних вузлів обліку природного газу віднести на 

рахунок монополістів – постачальників. 


