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ЗВЕРНЕННЯ 

 
депутатів Запорізької міської ради, щодо розробки Положення про порядок і 
розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних 
приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних 
осіб (населення) 
 

Ми, депутати Запорізької міської ради, вкрай стурбовані ситуацією, що 

склалася у зв’язку із збільшенням фінансового навантаження на населення 

через необхідність придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку 

природного газу (індивідуальних лічильників) та відсутність механізму для 

компенсації таких витрат. 

21 грудня 2017 року Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо 

порядку встановлення лічильників споживачам природного газу» фізичним 

особам, як споживачам природного газу, надано право самостійно забезпечити 

встановлення індивідуальних лічильників та передбачена подальша 

компенсація таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом 

на розподіл природного газу. (ч.2 ст.3 Закону України «Про забезпечення 

комерційного обліку природного газу»). 

Водночас Порядок і розміри компенсації таких витрат для населення 

відповідно до вищевказаного Закону, мають бути встановлені Кабінетом 

Міністрів України. Для фізичних осіб, які встановили лічильники протягом 

2018 року, відповідна компенсація має бути здійснена протягом 12 місяців. 

Відповідно до п.2 Прикінцевих положень вищевказаного Закону, Кабінет 

Міністрів України зобов’язаний у тримісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом привести свої нормативно-правові акти та інших центральних 

органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом. 

Натомість станом на вересень 2018 року (тобто через 9 місяців від 

набрання Законом чинності) Положення про порядок і розміри компенсації 

витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку 

природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) 

досі не прийняте. Разом з тим, вартість встановлення обладнання складає від 

4200грн. до 5500грн., що для споживачів природного газу є непомірним 

фінансовим тягарем. 

Крім цього, уряд скасовує з жовтня 2018 року пільги та субсидії на 

оплату послуг з постачання природного газу споживачам, які не забезпечили 

самостійного встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу 

(індивідуальних лічильників) і письмово відмовилися від їх встановлення за 

рахунок державного бюджету або власних коштів операторів газорозподільних 
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систем. 

Таким чином, невиконання покладеного на уряд зобов’язання 

впорядкувати питання компенсації витрат на встановлення індивідуальних 

газових лічильників призвело до невмотивованих фінансових зобов’язань 

споживачів, особливо зважаючи на загрозу скасування субсидій. 

Відповідно до вищенаведеного та з метою досягнення балансу інтересів 

споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, і держави, сприяння впровадженню заходів 

з енергоефективності та реалізації цілей щодо енергоефективності 

ПРОСИМО: 

Невідкладно затвердити нормативно-правовий акт, який регулює порядок 

відшкодування витрат на встановлення газових лічильників споживачами, що 

встановили газові лічильники за власний рахунок на виконання ч.2 ст.3 Закону 

України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» та п.2 

Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення комерційного обліку природного газу». 

 

 

Секретар міської ради  Р.О. Пидорич 

 

 


