
ПРЕТЕНЗІЯ 
  

Я,________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові побутового споживача), 
одержую послугу постачання природного газу на підставі договору постачання природного газу, 
укладеного з _________________________________________(найменування постачальника) (далі – 
постачальник) на основі Типового договору постачання природного газу, затвердженого постановою 
НКРЕКП № 2500 від 30.09.2015.  
 
___________(вказати дату) я одержав від постачальника рахунок на оплату послуг постачання 
природного газу. У вказаному рахунку зазначено, що об’єм спожитого мною газу, за який я маю 
розрахуватися, був приведений до стандартних умовах. Вважаю, що постачальник не має законних 
підстав вимагати від мене оплати зазначеного об’єму природного газу. Відповідно до Правил 
постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, можливість 
використання за розрахункову одиницю поставленого природного газу метр кубічний природного газу, 
приведений до стандартних умов передбачена лише у відносинах постачання природного газу з 
непобутовим споживачем (пункт 9 розділу ІІ) і не передбачена для відносин із побутовим 
споживачем. Для розрахунків із побутовим споживачем постачальник має використовувати значення 
об’єму постачання та споживання природного газу, тобто кількості газу (м куб.), виміряного вузлом 
обліку природного газу.  
 
Таким чином, зазначення постачальником у рахунку вимоги щодо необхідності оплатити об’єм 
природного газу, приведений до стандартних умов, та який не відповідає обсягам фактичного 
споживання, є порушенням: 
- частини 1 статті 2 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання 
електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення», відповідно до якої інформація, яка 
надається споживачу, зокрема, про його фактичні обсяги споживання має бути достовірною, 
точною; 

- пункту 24 глави ІІІ Правил постачання природного газу, відповідно до якого постачальник 
зобов’язаний надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену згаданим Законом;  
- пункту 3.2 договору постачання природного газу, відповідно до якого Постачальник 
зобов’язується забезпечити якість комерційних послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що 
передбачає ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем; 
- пункту 6.2.2 договору постачання, відповідно до якого постачальник зобов’язаний 
забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог 

чинного законодавства та цього Договору; 
 
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 28 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, статтею 
18 Закон України «Про житлово-комунальні послуги»,   прошу усунути зазначене порушення і провести 

перерахунок плати за природний газ за __________(місяць, рік) відповідно до вимог чинного 
законодавства і договору постачання. За результатами розгляду претензії прошу інформувати мене в 
строки, визначені чинним законодавством. 
 

_____________________                                                                            _____________________                                                                             
Дата                                                                                                      Підпис 

 
 
До:  
__________________________________ 
     (найменування постачальника) 
 
Адреса ____________________________ 
___________________________________ 
Телефон ___________________________ 
 
 
Від: 

 ___________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові споживача) 
___________________________________ 

 Адреса ____________________________ 

___________________________________ 

 Телефон ___________________________ 
 
 


