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Газ, що постачається мешканцям Харківщини відповідає держстандартам
Протягом 2016 року ПАТ «Харківгаз» провело понад 400 перевірок якості природного газу в
газорозподільних мережах. Не рідше разу на місяць підприємство отримує паспорти газу від ПАТ
«Укртрансгаз» та ПАТ «Укргазвидобування». Результати аналізів свідчать про відповідність
показників блакитного палива вимогам державного стандарту. Проте, деякі споживачі Харківщини
бажають сплачувати за спожиту енергію, а не обсяги газу.
За даними державного стандарту калорійність природного газу, що надходить споживачам
повинна бути не меншою 7600 ккал/м. куб. Чим вище калорійність, тем менший обсяг газу
необхідно витратити споживачу для буденних потреб. Основний показник якості палива, що
надходило в домівки області в цьому році був не меншим 8000 ккал. Але не можливо забезпечити
однакові параметри якості для всіх споживачів.
«Бажання наших клієнтів сплачувати за фактично-спожиту енергію є цілком
справедливим. Якщо людина сплачує значну ціну газу, система оплати повинна залежати від
його якості», - зазначив технічний директор ПАТ «Харківгаз» Дмитро Сдобнов.
Природний газ проходить шлях від магістрального газопроводу, в газорозподільні мережі та
домівки споживачів. Параметри якості газу контролюються фахівцями газотранспортних та
газорозподільних компаній.
Всупереч припущенням, так зване «розбавляння» газу – чи то киснем, чи то азотом здійснити не можливо. У складі палива об'ємна частка кисню за стандартом не перевищує 1%. При
збільшенні цього показника, утворюється вибухонебезпечна суміш. А вартість азоту втричі
дорожча природного газу.
«Якщо природний газ змінює колір, це може бути пов’язано з забрудненням пальників або
неповним згоранням газу. Неповне згоряння палива відбувається через незадовільний технічний
стан або несправність обладнання, димових і вентиляційних каналів, непрофесійну самовільну
заміну споживачем газових приладів, відсутність припливу повітря в приміщенні», - повідомив
Дмитро Сдобнов.
Кожен споживач з лічильником може самостійно порівняти витрати газу, що передбачені в
паспортних даних обладнання з фактичними витратами. Якщо фактичні витрати газу вищі
нормативів в паспорті газового приладу, такий прилад потребує ретельного обслуговування або
ремонту. І це дуже важливе питання для безпеки споживача.
З результатами перевірки якості газу можна ознайомитися на сайті ПАТ «Харківгаз».
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.

ПАТ «Харківгаз»
вул. Безлюдівська,1, Харків, 61109, Україна

Тел.: +380 57 341 44 50, Факс: +380 57 341 44 53

ПАТ «Харківгаз»
вул. Безлюдівська,1, Харків, 61109, Україна

Тел.: +380 57 341 44 50, Факс: +380 57 341 44 53

