
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

20/(5 Р0КУ м. Чернігів № 11/VII-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Старікова Р. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Старікова Романа Михейовича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Старікова Р. М. на 
розгляд заступнику міського голови Кириченку О. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту надати інформацію 
депутату міської ради Старікову Р. М. та загальному відділу міської ради до 
20 жовтня 2016 року.
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« г ? »  вересня 2016 року №  ^

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» 
від 16 червня 2011 року № 3533-УІ (далі - Закон) передбачене безкоштовне 
встановлення газових лічильників у квартирах населення. Зокрема, положеннями 
ст. 2 Закону передбачено, що постачання природного газу здійснюється за 
умови його комерційного обліку для населення, що проживає у квартирах та 
приватних будинках, у яких природний газ використовується:

для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року; 
тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року.

Відповідно до приписів ст. З Закону фінансування робіт з оснащення 
лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:

- коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного 
газу на відповідній території;

- коштів відповідного бюджету.
Таким чином у м. Чернігові роботи по безкоштовному встановленню 

газових лічильників, матеріали та монтажні роботи для їх встановлення, в т.ч. 
пусконалагоджувальні, виконуються ПАТ «Чернігівгаз» для населення 
безкоштовно.

Однак, до мене як депутата Чернігівської міської ради надходять численні 
звернення мешканців міста, з приводу того, що встановлення лічильників 
відбувається безкоштовно тільки для споживачів, які використовують газ для 
підігріву води та приготування їжі (мають газові колонки). Для решти



домогосподарств встановлення газових лічильників відбувається на платній 
основі,

Крім того, проектні роботи по встановленню лічильників газу виконує не 
власне ПАТ «Чернігівгаз», а підрядна організація, яка, при цьому, сплачує кошти 
ПАТ «Чернігівгаз» за погодження проекту підключення лічильника та 
пусконалагоджувальні роботи.

Згідно положень Закону України «Про ринок природного газу» та Указу 
Президента України «Про затвердження Положення про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 
10 вересня 2014 року № 715/2014 органом державного регулювання діяльності у 
сферах енергетики, комунальних послуг, теплопостачання, централізованого 
водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового 
(попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, нафти 
та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів є 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 21, 22 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», прошу Вас ініціювати звернення до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, з метою вирішення питання щодо безкоштовного встановлення газових 
лічильників для усіх, передбачених Законом, категорій споживачів м. Чернігова, 
з’ясування підстав залучення ПАТ «Чернігівгаз» до виконання цих робіт 
підрядних організацій та фінансування їх діяльності.

З повагою,

депутат Чернігівської міської ради

/

Р.М. Старіков


