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MicbKoMy головi
Весельському В.Л.
вул.Шевченка, б.16,
м.Новоград-Вол инський
1,1700

Депутату
Крапiвницькiй С.В.
м. Новоград-Вол и н ськи й
вул.Леваневськоrо, б.'1 2,

кв5

Шановний BiKTope Леонiдовичу!
запит депутата Micbkol ради щодо нарахувань за природний газ Споживачам, якi
користуються газовиIV] лiчильником, повiдомляемо, що вiдповiдно пункту 5 5 роздiлу V Типового
договору розподiлу газу Спох<ивач зобов"язаний щомiсяця. станом] на 01 число мiсяця, знiмати
фактичнi показання лiчильника газу та протягом п"яти календарних днrв (до 05 числа включно)
надавати ix за телефонами, вказаними в платiжних повiдомленнях, або шляхоlv] зазначення

на

показань в сплаченому рахунку (квитанцti

),

при вiдсутностi показника лiчильника на кiнець кожного мiсяця, якщо подача газу

до

помешкання не припинялась, проводиться його розрахунок на пiдставi визначених контрольних

лiчильникiВ абонентiВ з аналогiчниМ газовиМ обладнанням та середньорiчного об"ему
споживання природного газу Спо>кивачеNл за ocTaHHi три роки,
оскiлькИ за звiтний мiсяць Спо>кивач проводить оплату в наступному мiсяцi (наприклад в
TpaBHi проводить оплату за KBiTeHb), то показники, вказанi в квитанцiях, неможливо своOчасно
ввести в автоматизовану базу в поточному мiсяцi, тобто показники по квитанцiях запiзнюються для
достовiрного нарахування, тому використовуються розрахунковi показн ики
Яцt11о в наступний lиlсяuь Спо>кивач своечасно надасть фактичнi показання лiчильника газу,
то попереднiй розрахунковий обсяг та нарахування коригуються з врахуванням наданих
показан ь.

СпоживаЧ ТарасюК Ю l , що мешкас за адресоЮ вул. Сагайдачного ( Червоноармrйська) 47 Г.
rи новоград-волинський , якраз i с тим абонентом, який не виконуе умов .Цоговору щодо
своечасногО наданнЯ обсягiВ споживання газу, Показники абонент не передае. Отримуючи
субсидiю, BiH оплачус обов"язкову частку через Приватбанк, якиЙ також не проводить показань
лiчильника газу. Контролери газового господарства можуть проконтролювати лiчильник абонента
не частiше. нiж 1 раз на б плiсяцiв
Такипл чином, оскiльки газопостачання

до оселi не припинялося, ми вимушенi проводити

абоненту нарахування вiдповiдно розрахункових обсягiв та попереджувати про виникнення
боргiв. дбонент на попереДження вiдреагував i 20.04,2016 р. передав свiй показник лlчильника

&\м
,арк

р

ТоВ кЖИТоМИРГАз 3БУТ,)
вул. Фещенка-Чопiвського, 35, м, Житомир, 10002, УкраТна

www.ztgaszbut.'1 04.ча

Вiдповiдно переданого показника лiчильника попереднiй розрахункой обсяг скориговано

ПАТ <Житом]иргаз)
Станом на2004201 б

р

на показниклiчильника 09042 м3 заборгованiсть у абонента вiдсутня,

/

3 повагою
В, А, Тарасов

flиректор

3ахарчишина 4306В5

тоВ (жИтоМИРГАз зБУт>
вул, Фещенка-Чопiвського,35,

Тел.: +380
м. Житомир, 10002, УкраТна
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