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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
Шановний Олександре Миколайовичу!

Нещодавно до мене, як до депутата Покровської міської ради, звернулися 
мої виборці, що проживають по вул.Центральна,75. Вони повідомили, що 15 
березня, приблизно о 14:30 годині, особи, які представилися працівниками 
ПАТ «Дніпропетровськгаз», перекрили газопостачання одного зі стояків пер
шого під’їзду, внаслідок чого п’ять квартир -  №2,5,8,11,14, -  залишились без 
газопостачання. Свої дії вищезгадані особи пояснили необхідністю прове
дення робіт по технічному обслуговуванню, що включають перевірку герме
тичності внутрішньо будинкових систем газопостачання.

Про ці дії мешканці були завчасно повідомлені відповідним оголошенням 
(додаток №2). Але попри те, що у оголошенні вказано, що газопостачання буде 
відключено 15.03.2017 з 8:00 до 16:00, на час написання цього звернення 
(18.03.2017) газопостачання й досі не відновлено. Мешканці не можуть приго
тувати собі їжу, обігріти власні помешкання, оскільки у багатьох встановлено 
газове опалення, а також важливо враховувати той факт, що в зв’язку з децен
тралізацією опалення в місті, малозабезпеченим верстам населення були вста
новлені саме газові конвектори. Серед них є люди похилого віку, хворі.

На неодноразові звернення мешканців до диспетчерської Орджонікідзев- 
ської ділянки ПАТ «Дніпропетровськгаз» з вимогою відновити подачу газопо
стачання їм повідомили, що для цього працівники компанії повинні потрапити 
до всіх квартир, що підключені до перекритого стояку. Як повідомили мешка
нці, в одній з відключених від газопостачання квартир ніхто не проживає. Мі
сцезнаходження власника сусідам невідоме, жодних контактів з ним вони не 
мають. Отже, потрапити до тієї квартири в них немає можливості. Окремо 
хочу зауважити, що у тих квартирах, доступ до яких є, жодних робіт з обслу
говування систем газопостачання не проводилось.

Також особи, які представились працівниками ПАТ «Дніпропет
ровськгаз», вимагають, щоб мешканці квартир чотирьох квартир звернулися 
до поліції та МКП «ЖЕО» з проханням відчинити квартиру в якій ніхто зараз 
не проживає та забезпечити їм доступ до газового обладнання. Мешканці вва
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жають, що особи, які представились працівниками ПАТ «Дніпропет- 
ровськгаз», просто перекладають на них свої обов’язки та намагаються спро
вокувати конфлікт між ними, та власником квартири до якої немає доступу.

Мені також відомо й про інші подібні випадки, що відбуваються останнім 
часом по всьому місту. У багатьох випадках особи, які представляються пра
цівниками Орджонікідзевської ділянки ПАТ «Дніпропетровськгаз», потрапи
вши до квартир, власників яких не вдалось знайти, просто відключають їх від 
газопостачання. Таким чином, складається враження, що, прикриваючись про
веденням профілактичних заходів, особи, які представляються працівниками 
Орджонікідзевської ділянки ПАТ «Дніпропетровськгаз», насправді просто 
проводять відключення від газопостачання.

Вважаю, що ця проблема вже стала загальноміською і потребує терміно
вого втручання з боку міської влади.

На підставі вищенаведеного, ПРОШУ;
-  У найкоротші строки, з використанням всіх Ваших повноважень до

помогти відновити газопостачання у  квартирах №2,5,8,11,14 по 
вул.Центральній,75. Крім того, вважаю, що потрібно повідомити кері
вництву Орджонікідзевської дільниці НУЕГГ ПАТ «Дніпропет
ровськгаз» про недопустимість подібних дій у  подальшому. Ця компа
нія повинна самостійно вирішувати свої проблеми з боржниками, а ме
шканці, які справно платять за надані їм послуги, не повинні страж
дати через свавілля постачальника.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
відповідь прошу надати у десятиденний строк у письмовій формі. Поштова 
адреса та контактний телефон вказані у зверненні.

Додатки:
1. Заява мешканців квартир будинку №75 по вул.Центральній -  1 аркуш;
2. Фотографія оголошення про припинення газопостачання -  1 аркуш.

З повагою,
депутат Покровської міської ради 
VII скликання Новицький С.В.


