
ПАТ «Київгаз» 

01103 місто Київ, 

вул. М. Бойчука, 4Б 

www.lawportal.com.ua 
ПІБ заявника 

адреса заявника (з індексом) 

засоби зв’язку (телефон, e-mail тощо) 

 

ЗАЯВА 

про перерахунок тарифу і реструктуризацію боргу 

 
Згідно Договору (вказати реквізити індивідуального договору або “публічний 

договір” тощо) мені надаються послугу з розподілу природного газу. 

Споживання природного газу з газорозподільної системи здійснюється з 
суворим дотриманням умов Договору і чинного законодавства. 

Однак, в той же час, ПАТ “Київгаз” допускає систематичне і тривале порушення 
(умов Договору / чинного зак-ва / Постанови КМУ), а саме: 

- облік спожитого газу ведеться за допомогою будинкового лічильника, який 
не дає достовірних даних для визначення обсягів передачі і розподілу 
природного газу для окремого Споживача (квартири) та встановлений не на 
межі балансової належності, оскільки багатоквартирний будинок не є 
об’єктом Споживача, а місце розташування будинкового лічильника не є 
точкою комерційного обліку (згідно визначення цього терміну Договором). 

- або вказати інші порушення і підстави звернення 

Враховуючи наведене вище, показники будинкового лічильника газу можуть 
використовуватися Оператором лише для складання загального балансу споживання 
природного газу мешканцями окремого будинку. 

Для розрахунку обсягу (об'єму) спожитого природного газу конкретним 
Споживачем, показники будинкового лічильника використовуватись не можуть, 
оскільки вони не є підставою для взаєморозрахунків у правовідносинах між суб’єктами 
ринку газу, зокрема, між Оператором і Споживачем. 

З урахуванням вищевикладеного, прошу: 

1. Встановити індивідуальний газовий лічильник за адресою: 
м. Київ, вул. (назва вулиці), буд. (№ будинку), кв. (№ квартири) 

2. До моменту встановлення лічильника – невідкладно здійснити зміну способу 
розрахунку  обсягу спожитого газу на такий, що не суперечить діючому 
законодавству і умовам Договору. 

3. Через протиправний спосіб проведення попередніх розрахунків – провести 
реструктуризацію і перерахунок розміру наявної “заборгованості” за газ. 

Додатково звертаю Вашу увагу, що у разі безпідставної відмови в задоволенні зазначених 
вище вимог, для захисту порушених прав мною буде подано відповідну позовну заяву до суду 
(у разі її задоволення, усі судові витрати будуть підлягати стягненню з відповідача). 
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