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3а piK борrи мешканцiв Харкiвчlини за спожитий rаз зроGли на 380 млн. гривень
Протягом останнього року борги мещканцiв Харкiвщини за спожитий природний газ зросли
на 380 млн. гривень. l хоча за ocTaHHi два мiсяцi розмiр заборгованостi скоротився на третину, BiH
все ще залишаеться на надвисокому для регiону piBHi,

Станом на 01.06.2016р, (за оперативними даними) загальний борг побрових споживачiв
перевищив 700 млн. грн. Найбiльlлими районами - боржниками за спожите блакитне паливо е
Харкiвський район, з заборгованiстю населення - 86 млн. грн., flергачiвський район - 48,3 млн.
грн., 3мiТвський район -22,3 млн. грн., Балаклiйський район - 19,2 млн, грн,
Така сиryацiя з розрахунками за спожите блакитне паливо ставить пiд загрозу стабiльне
газопостачання в регiонi та отриманнi Харкiвською областю необхiдних для житгедiяльностi

обсягiв газу, особливо

в

опалювальному перiодi. Оскiльки

ТОВ кХАРКlВГА3 ЗБУТ)

мае

зобов'язання розрахуватись за спожите регiоном паливо.
<<Mu просuмо нашuх споlкчвачiв mермiново вuрiшumч пumання щоOо оплаmч за спох<umчй
еаз, Це набаеаmо лееше зробumu в лimнiй перiо0, прч зменшеннi обсяеiв спо>кчвання mа
фiнансовоео наванmаження на poOuHu. Також наеаOуемо, шо споlкчвачi, якi не маюmь
можлuвосmi самосmiйно розрахоёуваmuсь за еаз, можуmь звернуmuся в ореанч соцiальноео
захчсmу dля оформлення субсчdiалl, - зазначила начальник вiддiлу розрахункiв ТОВ (ХАРКlВГА3
3БУТ> Тетяна Харченко.

При наявностi заборгованостi за використаний природний газ, поставка газу споживачуборжнику буде призупинена. Так, тiльки у TpaBHi мiсяцi вiд системи газопостачання вiдключено

понад 500 домоволодiнь. Мешканцi цих будинкiв не вiдреагували на повiдомлення газовоТ компанiТ
шодо несвоечасностi розрахункiв та припинення подачi газу у житло. Хоча такот ситуацiТ можна
було уникнуги.
l1

ДовiOка: ТОВ кХДРКlВГА3 3БW> зdiйснюе посmачання прuроOноzо аазу на mерumорri XapKiBcbKoi обласmi (в
m,ч. м. XapKiB) з 01 лuпня 201 5р. ПiOпрuемсmво обслуеовуо бiльше 950 muс. побуmовuх споlкчвачiв peeioHy,
3,7 muс, промчсловuх mа комунально-побуmовuх об'екmiв" Шmаm Компанii склаOае понаО 100 чоловiк.

тов <хАрквгАз зБут>

вул. Москалiвська, 57159, XapKiB, 61004, УкЁаjна

Тел,: +3В0 57 76З 07 39, Факс: +380 57 763 07 39

