
«Підприємницька діяльність та газопостачання» 

 

24 липня 2018 р. заступник директора НДЦ ІПР НАН України проф. Юрій 

Іванов взяв участь у роботі круглого столу «Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 

39.09.2015 р. № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем». 

Наслідки для розвитку малого бізнесу в регіоні». 

Організаторами круглого столу виступили Харківська обласна профспілка 

працівників і підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, а також 

Об’єднання підприємств торгівлі та громадського харчування «Торгова єдність». 

Ю. Іванов зупинився на основних проблемних моментах застосування 

постанови НКРЕКП від 39.09.2015 р. № 2494 щодо облаштування комерційних 

вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних. Ця вимога 

з’явилася у зв’язку з переходом до щоденного складання балансу газу, що є 

загальновизнаною практикою регулювання ринків природного газу в країнах 

Євросоюзу та передбачена ст. п. 1-2 гл. 3 розділу Х Кодексу. З метою практичної 

реалізації цієї вимоги Кодексом був встановлений поетапний графік оснащення 

комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, 

причому у травні-червні цього року остання група комерційних споживачів – по 

суті суб’єкти малого підприємництва – мала вирішити це питання. Проте на 

практиці реалізація цієї норми пов’язана з корупційними ризиками та 

«непідйомними» для малого бізнесу витратами. Так, для умов Харківської області 

вартість повного циклу робіт з проектування, встановлення та введення в 



експлуатацію цього обладнання (включаючи його вартість) дорівнює 30-60 тис. грн, 

причому ця сума може в декілька разів перевищувати витрати деяких підприємців 

на споживання газу, що суттєво впливає на умови підприємництва. Крім того, 

непоодинокою, нажаль, є практика нав’язування конкретних суб’єктів 

господарювання для проектування комерційних вузлів обліку та закупівлі певного 

обладнання. 

Корективи, внесені в Кодекс Постановою НКРЕКП від 12.07.2018р. № 691 

щодо відстрочення здійснення заходів щодо припинення розподілу природного 

газу споживачам до 01.05.2019 р. під гарантійні листи щодо переоснащення 

комерційних вузлів до цієї ж дати, є тимчасовими та проблеми не вирішують. 

Виходи із ситуації, що склалася, можуть бути такі: 

1) ініціація виключення суб’єктів малого підприємництва з числа 

комерційних споживачів; 

2) передача комерційних вузлів обліку природного газу на баланс 

суб’єктів газорозподільної системи, що звільнить суб’єктів малого підприємництва 

від необхідності нести додаткові витрати на облік газу;  

3) дозвіл на використання альтернативних способів щоденної фіксації та 

передачі інформації щодо споживання природного газу (наприклад, в електронних 

кабінетах споживачів). 

У випадку, якщо вирішити цю проблеми переліченими шляхами не вдасться 

– для більшості підприємців виходом може бути застосування альтернативних 

джерел енергії. 

В ході обговорення учасники круглого столу погодилися звернутися до цієї 

проблеми наприкінці літа для підготовки конкретних пропозицій. 


