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В 2017 році ПАТ «Харківгаз» встановить 230 будинкових лічильників газу
Завдяки будинковим лічильникам з 1 січня 2018 року всі мешканці Харківської області
оплачуватимуть газ за даними лічильників.
Щоб забезпечити облік газу в термін, передбачений законом, в 2016 році ПАТ «Харківгаз»
встановив в Харківській області 340 будинкових лічильників для споживачів багатоповерхівок з
однією газовою плитою. В 2017 році компанія планує встановити ще 230 таких приладів . Якщо
мешканці будинку не погоджуються на становлення будинкових лічильників за кошти газової
компанії, але планують в подальшому використовувати газ, таким споживачам необхідно впродовж
поточного року встановити лічильники за власний або бюджетний кошт. Для цього, споживач може
самостійно обрати будь-яку організацію, яка має відповідний державний дозвіл.
Деякі споживачі вважають, що будинкові лічильники не коректно відображають обсяги
спожитого газу «Якщо в будинку газові плити використовуються для опалення житла,
несанкціоновано встановлюється додаткове газове обладнання відсутнє в проектах, має місце
незаконна підприємницька діяльність, в таких будинках лічильник газу фіксуватиме більшу
кількість газу, ніж діючі норми споживання. І це не пов’язано з роботою лічильника, а залежить
від споживачів», - зазначив комерційний директор ПАТ «Харківгаз» Юрій Маслюк.
Як доведено на практиці, з будинковим лічильником газу всі мешканці мають можливість
впливати на витрати газу будинком і заощаджувати енергоресурс:
1.
Спільно з представниками газової компанії та власника/балансоутримувача
будинку щомісячно фіксувати показання будинкового лічильника, отримувати та аналізувати
роздруківки добових витрат по приладу обліку. Саме контролю за обсягами спожитого палива
дозволяє досягти економії енергоресурсу.
2.
Повідомляти ПАТ «Харківгаз» любим зручним для себе способом про випадки
незаконного встановлення або заміни газового обладнання в будинку. В тому числі через
«Особистий кабінет» на сайті 104.ua або через контакт-центр ПАТ «Харківгаз» за телефоном: (057)
766-21-04, 067 01-13-104. Вся отримана інформація є конфіденційною. У разі встановлення
додаткового газового обладнання, споживача-порушника очікує не тільки припинення
газопостачання але й перерахунок обсягів використаного газу.
3.
Повідомляти поліцію про випадки незаконної підприємницької діяльності в будинку,
в тому числі з виготовлення алкогольних напоїв. Для здійснення підприємницької діяльності
власник квартири повинен мати необхідні дозволи, ліцензії. А облік газу підприємцям здійснюється
за індивідуальним лічильником, що встановлюється за їх кошт.
4.
Не допускати опалення приміщень за допомогою газових плит. Вимагати якісних
послуг з централізованого опалення, не наражати себе та своїх близьких на отруєння чадним
газом і вибухи.
Згідно Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» до 01 січня
2018 року оплачувати газ за даними лічильників мають всі мешканці Харківської області. Вже на
початку наступного року, ПАТ «Харківгаз» буде вимушене припинити подачу палива в домівки без
приладів обліку.
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Довідка: ПАТ «Харківгаз» здійснює розподіл природного газу на території Харківської області.
Підприємство обслуговує 17 тис. км. газопроводів. Щорічні обсяги транспортування складають близько
900 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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