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в 2016 роцi ПДТ (Харкiвгаз)D безкоlлтовно повiрило понад б тис. лiчильникiв rазу

За 4 мiсяЦi 2016р. фахiвцямИ ПАТ <ХарКiвгаз> спiльно з flП <Харкiвстандартметрологiя>

Бiльше 3,5 тис,
безкошrовно повiрено понад б тис. лiчильникiв газу мешканцiв xapkiBcbkoi областi.

лiчильнlлкiв вiдремонтовано

за

кошти газовот компанiт. Послуги

з

плановоi повiрки

е

безкоштовНими длЯ споживача, а термiнИ повiркИ визначаютЬся в паспортi заводу-виробника.

та
обов'язкова повiрка лiчильникiв газу передбачена 3аконом Укратни <<про метрологiю
метрологiчну дiяльнiсть>. Лiчильники, що не пройшли повiрку не можугь використовуватись для
облiку палива.

кпро mермiнч зняmmя лiчuльнuка еазу на планову повiрку ПАт kxapkiBeail) сповiщае
йоео
спФкuвача. Нашому клiенmу необхiоно лuше наоаmч dосmуп 0о прuлаау облiку 0ля
оемонmажу i Оосmавкч в спецiально - облашmовану лабораmорiю. Пiсля mоео як лiчuльнuк
буOе
пройОе планову повiрку, маmuме вiОповiОнuй BucHoBoK ОеркавноеО повiрнuка, йоео

з
всmановлено ОлЯ поОальuлоео облiку еазу У спох<uвачФ), - повiдомив засryпник голови правлiння
облiку газу ПАТ <<Харкiвгаз> Юрiй Маслюк.
однiею з причин неможливостi використання ранiш-встановленого лiчильника е втручання

4 мiсяцi 2016р. ПАТ
роботУ приладУ облiкУ для зменшення його пока3ань. 3а
таких випадкiв.
130
<Харкiвгаз> спiльнО з flП <ХарКiвстандартМетрологiя> зафiксувала понад
кпрч пiоmверох<еннi факmу вmручання спох<uвача в робоmу лiчuльнuка, mакому спожuвачу
зокрема оплаmч варmосmi провеоеноi експерmu^ч нараховуюmься збumкu, завOанi йоео
з
неправомiрнuмч Оiямu. Тому зменшуваmч розмiр оплаmч за еаз mреба не шляхом махiнацiй
прuлаоом облiку, а уmеплюючч буоuнок, всmановлюючч сучасне енереоефекmuвне облаdнання,
- розповiв
канmролюючu вumраmч пальноео. t mоdi це маmuме позumuвнuй резульmаmD,
головниЙ метролоГ ПАТ <Харкiвгаз> олександр олiйник.
При вiдмоВi спожива у доступi до лiчильНика газу для проведення його плановоТ повiрки,
нарахуванНя оплатИ за гаЗ здiйснюеться за нормами споживання, як при вiдсрностi приладу

споживача

в

облiку.

на mерumорГi XapKiBcbKoT обласmi.
ДовiОка: пдТ <(Харкiвzаз> зоiйснюе розпоОiЛ прuроОноео 2азу
блuзько
пidпрuамсmво обслуеовуе 17 muс. км. еазопровооiв. Щорiчнi обсяеч mранспорmування'склаdаюmь
muс.
450
80о млн. м. ку6. прuроОноео еазу. ПДТ <Харкiвеаз> забезпечуе прuроОнuм еазом понаd

поOаmкiв
dамоволtлоiнь Харкiвщuнu. Пidпрuемсmво е оdнuм з найбiльшuх робоmоdавцiв mа плаmнuкiв
Компанii
вiOрахування
поOаmковi
працiвнuкiв.
muс.
Щорiчнi
обласmi. Шmаm пidпрuемсmва склаdав блuзько 3
Оо бюОжеmiВ ycix piBHiB сmановляFпь бiльше 100 млн. epuвeHb,

ПАТ <zХаркiвгаз>r
вул, Безлtлдi*ська, 1, XapKiB, ý1109, Украlна

Тел,: +380 s7 341 44 50, Фако: +380 57 34J 44 53

