Без попередження підвищили вартість газу в два рази
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Без попередження підвищили вартість газу в два рази - обурюються буковинці. Про
борг, який нерідко сягає тисячі гривень, споживачі дізнаються із «платіжок щастя», які
надходять їм. Отримують їх навіть ті, хто сумлінно сплачує за комунальні послуги. У
приватному акціонерному товаристві «Черінвцігаз» пояснюють, насправді змінилась не
вартість, а норми споживання
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надходять їм. Отримують їх навіть ті, хто сумлінно сплачує за комунальні послуги. У
приватному акціонерному товаристві «Черінвцігаз» пояснюють, насправді змінилась не
вартість, а норми споживання. Та підтверджують - платити таки доведеться.
Василь Запаранюк, буковинець: «1114 гривень вийшло там за 6 місяців. Якщо 1300
пенсія, а тисячу з чимось заплатити - то це на цілий рік щоб міг оплатити».
Це буковинець Василь Запаранюк розповідає про борг за газ - понад тисячу гривень,
який змушений сплатити «Черінвцігазу», хоча щомісяця сумлінно розраховувався за
комунальні послуги. Такий неприємний сюрприз -"платіжки щастя"- загалом отримають
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26 тисяч мешканців області. А саме ті, в котрих немає лічильника на газ. А причина тому.
Вікторія Голодняк, фахівець зв’язків з громадськістю ПАТ «Чернівцігаз»: «9 в січні цього
року Вищий адміністративний суд України скасував постанову Кабінету міністрів № 237
від 29 квітня 2015 року. цією постановою було зменшено вдвічі норми споживання газу
для споживачів, які не користуються приладами обліку. Тобто не мають лічильника.
Спірну постанову визнано незаконною та не чинною з моменту її прийняття. Тобто це з
травня 2015 по січень 2016 року».
Василь Запаранюк, буковинець: «Зробили перерахунок, виграв «Нафтогаз-Україна» суд
- тепер ми вимушені бігати сюди кожен місяць і виплутуватись, а як виплутуватись, ми не
знаємо».
Тож буковинці даремно тішились, коли у травні вдвічі зменшили норми споживання газу.
Всім споживачам, які використовують газ без лічильників з травня 2015 по січень 2016
року буде проведено перерахунок. Чимало буковинців, обурені таким рішенням,
вважають, що газ із блакитного перетворився на «золотий». Протилежної думки
газовики. Вони вважають, норми споживання газу не відповідали реальним обсягам.
Розповідають, скільки тепер доведеться платити.
Вікторія Голодняк, фахівець зв’язків з громадськістю ПАТ «Чернівцігаз»: «Якщо в
людини є газова плита та відсутнє гаряче водопостачання, раніше споживач наш
сплачував за 4, 5 метри кубічних газу. А зараз буде сплачувати за 9. Якщо ж у вас є
газова колонка та газова плита, раніше споживач сплачував за 9 метрів кубічних газу, а
зараз буде сплачувати за 18».
Сплатити борг буковинці, як і решта мешканців України, матимуть змогу протягом 9
місяців. А ще споживачам, які мають пільги або оформили субсидію, потрібно звернутись
в Управління праці та соцзахисту за роз’ясненням щодо отримання компенсації.
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