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Поговоримо про…
Посилиться робота по відключенню боржників
З 1 травня 2014 року роздрібні ціни на природний газ для населення буде збільшено більш ніж у 1,5 рази.
Прокоментувати цю новину ми попросили голову правління ПАТ «Гадячгаз» Дмитра Шестерненка.
КОР.: - Дмитре Ігоровичу, останнім часом новиною номер один є підвищення ціни на природний газ для
населення.
Д.Ш.: - Це так. 3 квітня 2014 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики (НКРЕ), прийнято рішення щодо роздрібних цін на природний газ, що використовується для
потреб населення. Рішення повинно ще пройти реєстрацію в Міністерстві юстиції та набирає чинності з 1
травня 2014 року, але не раніше дня їх офіційного опублікування. Окремо звертаю увагу, що окрім зміни ціни
на природний газ для потреб населення НКРЕ затвердила, що у випадку використання природного газу для
готування їжі та/або підігріву води в багатоквартирних будинках ціна газу становитиму 1,182 грн./куб. м при
використанні лічильника й 1,299 грн./куб. м – за відсутності лічильника. А категорія споживачів природного
газу більше як 12 тис. куб. м на рік, яка існувала раніше, була ліквідована.
Також, змінилися ціни на газ для промислових підприємств, комунально-побутових об'єктів та бюджетних
установ, але про ці зміни підприємство вже розповідало.
КОР.: - Це пов’язано зі зміною ціни на російський газ для України?
Д.Ш.: - ПАТ «Гадячгаз» здійснює розподіл та постачання природного газу на території Гадяцького району.
Природний газ, за цінами встановленими НКРЕ, ми купуємо у національної компанії визначеною державою –
«Нафтогаз України». Останні, реалізовують газ власного видобутку та імпортований. Тому, достовірно, ціну
імпортованого газу з Російської Федерації можливо дізнатися в НАК «Нафтогаз України».
КОР.: - Як Ви,особисто, ставитеся до зміни цін на газ?
Д.Ш.: - Зміна цін на природний газ для споживачів, на підприємстві відобразиться додатковим навантаженням
пов’язаним зі зміною диференціації, внесенням змін до обліку, договірною роботою, та можливим погіршенням
платіжної дисципліни. Тому, служби підприємства вже підготовлені до зазначеної роботи. До речі, платіжна
дисципліна в Гадяцькому районі є однією з найвищих у Полтавській області, а компанією, ще з минулого року
проводиться посилена робота по відключенню боржників та вже до кінця квітня газопостачання боржникам
буде припинено у повному обсязі.
Особисто я та моя сім'я, як і багато інших сімей в Україні, буде більш раціонально використовувати природний
газ. Споживачам рекомендую активніше звертатися до ПАТ «Гадячгаз» за роз’ясненнями, для уникнення
можливих непорозумінь, у свою чергу ми вже прикладаємо максимум зусиль для зручного спілкування –
створена цілодобова «гаряча лінія» для роз’яснень із будь-яких питань роботи підприємства, можливо
спілкуватися в режимі «онлайн» через електронний сайт підприємства, створено дільницю в ПетрівціРоменській.
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