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«__» ________ 2016 р.                  Голові Національної комісії, що здійснює  

Вих. №__                                       державне регулювання у сферах енергетики  

                                                       та комунальних послуг 

 

                                                       Вовку Д. В.                                                                                                                                                               

                                                                                                   

                                       ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Дмитре Володимировичу! 

 

          До мене, як до народного депутата України, звернулися мешканці 

Пологівського району Запорізької області Люта Лідія Олексіївна та Брага 

Оксана Петрівна з питанням щодо заміни газового лічильника. 

          В своєму зверненні вони зазначають, що два місяця тому працівники 

Запорізького облгазу  зняли їхні  газові лічильники та забрали на  перевірку, а 

зараз встановлювати їх відмовляються, та вимагають з заявників оплати за дані 

лічильники. 

В той же час, згідно п.16-1 постанови КМУ № 2246 від 09.12.1999р. - 

Періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та пов"язаний 

з такою повіркою ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) 

здійснюються за рахунок газорозподільного підприємства. 

На період зняття лічильника газу для проведення його 

періодичної/позачергової повірки та ремонту, пов"язаного з такою повіркою, 

або для проведення ремонту за заявою споживача газорозподільне 

підприємство встановлює лічильники газу з обмінного фонду. 

У разі справності лічильника газу після проведення його повірки або 

ремонту газорозподільне підприємство зобов"язане встановити його протягом 

двох місяців з моменту зняття. 
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У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача та перебуває у 

власності газорозподільного підприємства, визнано в установленому порядку 

непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, демонтаж, 

транспортування та монтаж нового лічильника газу здійснюються за рахунок 

зазначеного підприємства. При цьому газорозподільне підприємство 

встановлює споживачеві новий лічильник газу протягом двох місяців з дня 

визнання його непридатним до експлуатації та ремонту. 

          Заявники є пенсіонерами та малозабезпеченими особами,  тому грошей 

на встановлення нового лічильника в них не має. 

          На підставі викладеного вище, прошу Вас, розібратися в правомірності 

вимог  працівників Запорізького облгазу, та, при виявленні порушень з їхнього 

боку, вжити заходів щодо захисту інтересів заявників.     

          Про результати розгляду прошу повідомити мене та заявників за 

адресою: м. Пологи вул. Зразкова, 15, Запорізької області - Люта Лідія 

Олексіївна та м. Пологи пров. Квітковий, 8, Запорізької області  - Брага 

Оксана Петрівна, у встановлений законом термін. 

           

         З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


