Розширене засідання Ради підприємців при виконавчому комітеті
міської ради
10 липня у приміщенні Бориспільської міської ради проведено
розширене засідання Ради підприємців при виконавчому комітеті міської
ради за участі заступника міського голови Л.Ковальової, представників
громадських об’єднань підприємців, суб’єктів малого бізнесу та
представників Бориспільської дільниці Броварської філії ПАТ «Київоблгаз».
Учасники засідання розглянули звернення суб’єктів підприємництва
міста щодо облаштування комерційних вузлів обліку природного газу
засобами дистанційної передачі даних. До виконавчого комітету
Бориспільської міської ради надійшло звернення від суб’єктів малого бізнесу
щодо облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної
передачі даних, зокрема споживачами відповідно до постанови НКРЕКП від
30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем».
Підприємці обурені, що НКРЕКП зобов’язала комерційних споживачів газу
за власний рахунок встановити на лічильники обладнання для дистанційної
передачі даних (модеми). Вартість обладнання для облаштування модемом
одного вузла обліку, отримання техумов, виконання проектних робіт,
експертиз, проведення монтажу та введення в експлуатацію становить від 30
до 70 тис.грн. Крім того, суб’єктам підприємництва потрібно витратити
багато часу для виконання цієї роботи .
Підприємці висловлюють припущення, що таким рішенням НКРЕКП
створила усі умови для отримання надприбутків монопольними
постачальниками газу і виробниками обладнання за рахунок малого бізнесу.
У разі невиконання вимог постанови №2494 НКРЕКП (в частині
облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі
даних) ПАТ « Київоблгаз» застосовуватиме до власника комерційного обліку
заходи щодо припинення подачі природного газу на його об’єкт. Таким
чином, зазначене нововведення негативно вплине на економічний стан
суб’єктів малого бізнесу, призведе до виникнення соціальної напруги в бізнес
- середовищі, росту цін на товари і послуги, закриття підприємницької
діяльності. Всі ці дії призведуть до погіршення економічного стану,
наповнення бюджетів.
На засіданні було вирішено звернутися до Президента, органів
державної виконавчої влади та контролюючих органів щодо призупинення
вимог Постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (у частині забезпечення

облаштування засобами дистанційної передачі даних (модеми) власних
вузлів обліку для комерційних споживачів газу, річний обсяг яких менше 10
тис.м3 ).
Також на засіданні обговорили питання щодо участі підприємців у
розробці Стратегії розвитку міста Борисполя до 2025 року. Суб’єкти
підприємництва були запрошені надавати свої пропозиці та брати активну
участь у плануванні розвитку міста Борисполя.

