Щодо загрози виникнення колапсу
розрахунків за спожитий природний
газ, послуги з його транспортування
та розподілу, і як наслідок, фактичне
припинення функціонування галузі
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Шановні Панове!
Ми, керівники підприємств газорозподільної галузі України,
підприємств постачальників газу, на яких Кабінетом Міністрів України
покладені спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим
споживачам, усвідомлюючи свою відповідальність перед громадянами
України за безпечну та надійну експлуатацію газових розподільних систем
для постачання газу, збереження трудових колективів газових підприємств,
стурбовані загрозою виникнення колапсу розрахунків за спожитий
природний газ та послуги з його транспортування та розподілу, і як наслідок,
фактичне припинення функціонування галузі.
Зазначена ситуація спричинена скасуванням 10.04.2017 Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі - НКРЕКП), через безпрецедентний політичний
тиск, тарифів на послуги розподілу природного газу, що розраховані як плата
за приєднану потужність, у відповідності до Закону України «Про ринок
природного газу», та взятими на себе державою Україна обов’язків перед
МВФ, що закріплені у меморандумі від 22.03.2017, підписаному
Президентом та Прем’єр-міністром України.
На сьогоднішній день втратила чинність вся нормативно-правова база
для забезпечення розрахунків споживачів за природний газ, що діяла до
01.04.2017 року.
Крім зазначеного, відповідно до перехідних положень Закону
України «Про ринок природного газу», з 01.04.2017 скасовані повноваження
НКРЕКП про встановлення алгоритмів розподілу коштів на банківські
рахунки із спеціальним режимом використання, через які здійснюються
взаєморозрахунки між суб’єктами газового ринку.
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Відсутність нових правил взаєморозрахунків на ринку, скасування
затверджених тарифів на послуги розподілу газу, залишає підприємства
газової галузі без фінансування, що унеможливіть здійснення будь яких робіт
по експлуатації та ремонту об’єктів газорозподільних систем та невиплати
заробітних плат десяткам тисяч працівників галузі, .призведе до вимушеного
припинення постачання газу споживачам України.
Враховуючи той факт, що надійна та безпечна робота газорозподільних
систем є одним із ключових показників забезпечення життєдіяльності
населених пунктів України та соціально-політичної та економічної
стабільності в регіонах, закликаємо Президента України, Верховну Раду
України, Кабінет Міністрів України забезпечити можливість НКРЕКП
виконувати свої функції, надані Законом України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та в строк до 25.04.2017 року:
- прийняти будь-яке законне рішення щодо встановлення тарифів за
послуги розподіл природного газу.
- вжити заходів, для поновлення повноважень НКРЕКП по
встановленню алгоритму розподілу коштів на банківські рахунки із
спеціальним режимом використання, шляхом внесення змін в
законодавство України.

Голова Правління Оператора ГРМ
Директор Постачальника зі
спеціальними обов’язками
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