
ПРЕТЕНЗІЯ 
  

Я,________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові побутового споживача), 
одержую послугу розподілу природного газу на підставі договору розподілу природного газу, укладеного 
з оператором газорозподільних систем ___________________________________(найменування)  
(далі – Оператор ГРМ) на основі Типового договору розподілу природного газу, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498. 
 
___________(вказати дату) я одержав від постачальника _________________ (найменування 
постачальника) рахунок на оплату послуг постачання природного газу (додається). У вказаному рахунку 
зазначено, що об’єм спожитого мною газу, за який я маю розрахуватися, був приведений до 
стандартних умовах, що суперечить вимогам чинного законодавства. 
 
Вважаю, що така ситуація стала наслідком порушення з боку Оператора ГРМ, який відповідно до 
договору розподілу і Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 № 2494 (далі - Кодекс ГРМ), відповідає за передачу даних про об’єм (обсяг) постачання та 
споживання природного газу постачальнику через базу даних оператора газотранспортної системи. 
Зокрема, оператором ГРМ було передано до бази даних оператора ГТС значення об’єму природного 
газу, приведеного до стандартних умов, яке не може використовуватися постачальником при визначенні 
об’єму споживання природного газу та виставленні йому рахунку. На даний момент при здійсненні 
комерційних розрахунків за природний газ має використовуватися лише значення об’єму природного 
газу, тобто кількості газу (м куб.), виміряної вузлом обліку природного газу, як зазначено в пункті 5 глави 
4 розділу ІХ Кодексу ГРМ. 
 
Оператором ГРМ також було порушено вимогу постанови НКРЕКП від 23.11.2018, якою йому було 

прямо заборонено приводити об’єми природного газу до стандартних умов при здійсненні обліку 

природного газу, використаного побутовими споживачами. 

Таким чином, дії оператора ГРМ з передачі недостовірної інформації про об’єми споживання є 

порушенням: 

- пункту 5.6 договору розподілу, відповідно до якого «оператор ГРМ зобов’язується в 
установленому порядку передавати інформацію про загальний об’єм та обсяг розподіленого Споживачу 
(спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для можливості її 
використання суб’єктами ринку природного газу, у тому числі постачальником Споживача»; 
- пункту 7.1.4, відповідно до якого оператор ГРМ зобов’язаний «забезпечити належний рівень 
комерційного обліку природного газу по Споживачу, у тому числі формування загального об’єму 
та обсягу розподілу (споживання) природного газу Споживачу за відповідний період» 
- пункту 7.1.9, відповідно до якого оператор ГРМ зобов’язаний «дотримуватись Кодексу 
газорозподільних систем». 

 
Враховуючи викладене, керуючись статтею 18 Закон України «Про житлово-комунальні послуги»,   
прошу усунути зазначені порушення і не допускати їх повторного вчинення у майбутньому. За 
результатами розгляду претензії прошу інформувати мене в строки, визначені чинним законодавством. 
 

_____________________                                                                            _____________________                                                                             
Дата                                                                                                      Підпис 

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

 ___________________________________ 

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

 Адреса ____________________________ 

___________________________________ 

 Телефон ___________________________ 
 
 


