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Харківські газовики перевірили роботу понад 800 тис. газових приладів
споживачів
З початку року ПАТ «Харківгаз» та ПАТ «Харківміськгаз» перевірили роботу понад
800 тис. газових приладів мешканців регіону. Під час перевірки 1 тис. газових приладів
були відключені через їх самовільну заміну, перенос та встановлення. В разі виявлення
таких порушень, газорозподільне підприємство зобов’язане припинити подачу газу
споживачу. Такі дії передбачені Правилами безпеки систем газопостачання,
затвердженими Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
Щороку аварійні газові служби близько 35 тис. раз виїжджають за викликами
споживачів. В багатьох випадках виклики спричиняє витік газу, що стався через
самовільну заміну та встановлення обладнання.
«Деякі наші споживачі вважають, що в своєму будинку можна міняти газове
обладнання самостійно і як забажається. Насправді існують чіткі законодавчі та
нормативні вимоги, яких слід дотримуватись як споживачу так і газовій компанії», зазначив директор технічний ПАТ «Харківгаз» Дмитро Сдобнов.
Ремонт, заміну та встановлення газового обладнання здійснюють організації, що
мають дозвіл державних органів на проведення таких робіт.
Згідно вимог п.5.5. Правил безпеки систем газопостачання, при незмінній
потужності, функціональному призначенні та системі димовідведення, заміна старих
приладів новими оформлюється ескізом до проекту. В інших випадках оформлюються
нові технічні умови та проект. Документи щодо заміни газового обладнання передаються
до архіву газової компанії.
«Кожна людина може обрати організацію, яка має державний дозвіл на ці роботи.
Але, якщо заміна обладнання виконана самостійно, відсутня необхідна документація, то
газова компанія зобов’язана відключити обладнання споживача», - повідомила директор
технічний ПАТ «Харківміськгаз» Яна Шувалова.
Через недотримання споживачами вимог Правил безпеки систем газопостачання, в
2016 році збільшилась кількість постраждалих під час використання газу в побуті. ПАТ
«Харківгаз» та ПАТ «Харківміськгаз» просять мешканців міста та області обачно
використовувати газ, не створювати загрозливих ситуацій для родин і сусідів.
Крім того, вартість робіт з відключення та пуску газу при самовільній заміні,
встановленні або переносу газових приладів є платною послугою. Тож споживачапорушника очікують додаткові витрати.
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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
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.
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