Додаток 16
до Мшімшіьішх стандартів та вимог до якості
обсл\’говування споживачів та постачання
ні^иродиого газу

ІНФОРМАЦІЯ
щодо до іри.мания мінімальних стандартів та вимої'до иісосіі обслуговування сноживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання
цих стандаріів га вимог
за

2017 р ік

(рік)
Подають
Ліцензіати. що провадять господарську діяльність з
ііосіачаипя природного газу
Иапіоіпиіьній комісії, що здійспюг; д<?ржавне регулюїкшня у
c(j)cpax O H c p t етики та комушілі.пих послуг

Гермін подання
до 01 березня року,
лас іл-нноі'о :ш
звітним

Респондент:
Сч'б'єкт господарюваппя:

'ІХДВАРИСГІЮ 3 ОБМЕЖЕІКЗІО ВЩПОВЩ.АЛЬИІСТІО "ТИСАГЛЗ"
(наґшсн\'вшзня)
88000. .місто Ужгород, вулиця Фединця. 7
(поштовігіі індекс, область .Хвіоіюміїа Респзбліка Крим, раГюн, населегогіі пункт, вул]аія/піХ)в\ лок, площа тощо, № будішку/коргв'су. Л'о кварпфи'0(1)іс\')

Місце:зиах'оджеипя:

Тип послуги

Код
рядка

Строк викоііашія

А

Б

1

1. Надання договору іюсіачанші природного гагзу на вимогу іюбугової о споживача (и. 2 розділу 111*)

010

2. Падання повідомлення про намір змінній умови договору постачання природного газу дігя непобугових
споживачів (п. 5 розділу 11*)

015

не більше 10 робочих
днів 3 дати отримання
письмового звернення
побутовою споживача
до ЗО днів до
заплаиоваиого набраїшя
чинності такими змінами
(крі.м ціпи іга прнро.диий
газ, якщо вона
встановлюється для
постачаїьника
відповідними державними
органами)

Ро:!мір коміїенсації Кигькість вишигків
за ііедотримашія
ііедотримаппя
Стандартів та
Стандартів та
вимог.
вимог у звігиому
періоді
гри (без ГЩВ)

Оу’ма комггеїісапії,
виплачена
споживачам у
звігному періо.ді.
гри (без ІЩВ)

Кількість
споживачів,
яким надана
компенсація

2

3

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Падання новідомлення (з
І азоспоживання, у тому числі:

позначкою

про

вручення)

н)ю

необ\іднісгі>

приідшення/обмеження

020

для непобутових спо'/ктівачів (н. 14 розділу 11*)

025

для побутових споживачів (п. 17 розділу III*)

030

X

-

-

не менше ніж за гри доби
(;чля підприсметв
металургійної іа хімічної
промисловості - не менше
ніж за 5 діб) до дати
такої 0
ириііинення.'обмеження

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

не менше ніж за три дні
до дати припинення
газопостачання
не більше 5 робочих днів

4. Усунення порушення або надаїпія обгрунтованої відмови побутовому споживачу \ іяїначку отримання
постачатьником прстстії від побутового споживача njw порушення постачапі.пиком умов Правил постачання
природного газу га доі овору носіачіїння природного газу (н. 28
ро:зділу III*)

035

5. Розгляд акга-нрегензії споживача про відшкодування збігіків, у чому числі:

040

X

-

-

-

-

для непобу тових споживачів (н. 5 розділу VI*)

045

не більше 20 робочих
днів 3 момсіпу' отримання
поштового відправлення з
позначкою про вручення

-

-

-

-

для нобугових споживачів (п. 8 розділу VI*)

050

-

-

-

-

до одного МІСЯІДЯ

-

-

-

-

060

до одного місяця

-

-

-

-

065

.до одного місяця

-

-

-

-

070

до одного місяця

-

-

-

-

6. Письмове звернення ненобучовоі'о споживача (н. 19 розділу 11*), зокрема:
скарги щодо якості обслуговування непобутових спождівачів
7. Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:
скарги щодо якості о(їслутовування ноб\тових споживачів

055

* правила постачання природного гаіу. татвсрджепі постановою НКРЕКГІ ііш ЗО вересня 2015 року' № 2496. зареєстровані у Міністерегві юсіиціїУкраі'ни
06 листопада 2015 року за № 1382/27827.
**

Закон України «Про звернення г|Х )\ки іян » .
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