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Чому в Харківській області безкоштовно встановлюють будинкові лічильники газу
В 2016 році ПАТ «Харківгаз» заплановано безкоштовно обладнати будинковими
лічильниками газу понад 1 тис. багатоповерхівок області. Рішення про встановлення таких
приладів було прийнято НКРЕКП наприкінці минулого року. За підрахунками держрегулятора,
встановлення будинкових лічильників газу у споживачів з невеликими витратами палива матиме
економічний ефект, дозволить уникнути суттєвого підвищення тарифу на розподіл (доставку)
природного газу, що є складовою ціни.
В Харківській області природний газ для приготування їжі (в домоволодінні встановлена
тільки газова плита) використовує понад 60 тис. споживачів. Щоб забезпечити мешканців
багатоповерхівок індивідуальними лічильниками знадобиться 110 млн. гривень. Але таких коштів в
тарифі на розподіл природного газу нема.
Для встановлення індивідуальні лічильники природного газу в кожній квартирі,
держрегулятор був би вимушений щонайменш втричі збільшити тариф. Цей тариф є складовою
ціни газу і його оплачують споживачі. «Суттєве зростання складової ціни газу може призвести і
до зростання самої ціни. Саме тому НКРЕКП доручив встановлювати будинкові лічильники, які
потребують менших витрат. Списки будинків, де будуть встановлюватись прилади
надаються держрегулятором», - зазначив заступник голови правління з обліку газу ПАТ
«Харківгаз» Юрій Маслюк.
Наприклад: нині споживач з газовою плитою сплачує за послуги з розподілу природного газу
3 грн. з вартості палива за людину в місяць. Домоволодіння, де газ використовується на опалення,
взимку за послуги з розподілу сплачує в середньому 150 грн. Щоб встановити індивідуальні
лічильники в багатоповерхівках, мешканцям багатоповерхівок довелося б сплачувати 9 грн.
замість 3 грн., а мешканцям приватного сектору 450 грн. замість 150.
«Навантаження при встановленні лічильників газу в кожній квартирі відчули б не мешканці
квартир, а споживачі приватного сектору. І це значне навантаження», - розповів Юрій Маслюк.
Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» не передбачає
встановлення всім споживачам індивідуальних лічильників газу. Мова йде про забезпечення
приладового обліку газу за допомогою лічильників. Крім того, роботи з встановлення лічильників
газу можуть бути профінансовані за рахунок: бюджетних коштів, коштів газорозподільних
підприємств. Не заборонено встановлювати лічильники і за рахунок споживачів газу.
Тому, споживачі багатоквартирного будинку, які не бажають оплачувати газ на підставі
будинкового лічильника, можуть встановити індивідуальні лічильники за власний кошт. При цьому,
приладами обліку повинні буди облаштовані всі домоволодіння, де використовується природний
газ, до 01.01.2018р.
Довідка: ПАТ «Харківгаз» здійснює розподіл природного газу на території Харківської області.
Підприємство обслуговує 17 тис. км. газопроводів. Щорічні обсяги транспортування складають близько
800 млн. м. куб. природного газу. ПАТ «Харківгаз» забезпечує природним газом понад 450 тис.
домоволодінь Харківщини. Підприємство є одним з найбільших роботодавців та платників податків
області. Штат підприємства складає близько 3 тис. працівників. Щорічні податкові відрахування Компанії
до бюджетів усіх рівнів становлять більше 100 млн. гривень.
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