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ЗАЯВА
(запыт)
Я даведаўся, што ў Беларусі рэалізуецца праграма мадэрнізацыі сыстэмаў кантролю і ўліку
электраспажываньня з устаноўкаю АСКУЭ.
У шмат якіх гарадах Беларусі, у тым ліку і ў г.Барысаве, Жодзіне ..., працэс замены існуючых
індукцыйных прыбораў пакватэрнага ўліку электраспажываньня для бытавых спажыўцоў у існуючых
шматкватэрных жылых дамах (ШЖД) адбываецца практычна незаўважна, бясплатна для жыхароў, у
працоўным парадку ў межах абслугоўваньня электра-лічыльнікаў.
Адным - замяняюць электралічыльнікі на новыя, электронныя, без аніякіх капрамонтаў у
доме, другім – падчас капрамонту (замены) інжынэрных сетак, трэцім – пасьля падобных рамонтаў.
Але нідзе ў нашым горадзе я не заўважаў, каб ад жыхароў прыватызаваных кватэраў альбо
наймальнікаў камунальнага жыльлёвага фонду ў складзе ШЖД патрабавалі аплаціць кошт новых
прыбораў і іхную ўсталёўку.
Заўважаю, што ў іншых гарадах, такія канфлікты часам здараюцца, напрыклад – у Гомелі. Спажыўцам
бытавых паслугаў у старых ШЖД тут выстаўляюцца абавязковыя для падпісаньня дамовы з аплатай
за замену індукцыйных лічыльнікаў на новыя электронных з спасылкаю на п.2 арт 97 ЖК Беларусі,
што выклікае шматлікія канфлікты й праблемы.
У сувязі з наяўнай станоўчай практыкай нашага гораду і працай службаў «Энэргазбыту» у межах
рэалізацыі дадзенай дзяржпраграмы па стварэньні АСКУЭ згодна адпаведнай Пастановы Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь № 847 ад 2005 году, а таксама ўлічваючы існаваньне выпадкаў у іншых
гарадах Беларусі, дзе п.2 дадзенай Пастановы адносна крыніцаў фінансаваньня замены
электралічыльнікаў для бытавых абанэнтаў не выконваецца, бо трактуецца са скажэньнямі
ПРАШУ ВАС:
1) даць яснае праўнае абгрунтаваньне і канкрэтныя нормы заканадаўства (палажэньні і
артыкулы Пастановаў, Правілаў электразабесьпячэньня, ЖК Беларусі інш.), якімі барысаўская
арганізацыя «Энэргазбыту» пасьпяхова карыстаецца ў сваёй станоўчай практыцы пры выкананьні
дзяржпраграмы па стварэньні АСКУЭ і замене для гэтага індукцыйных электралічыльнікаў на
электронныя для розных катэгорыяў жыхароў ШЖД (уладальнікаў прыватызаваных кватэраў,
наймальнікаў жыльля) пры бытавым спажываньні імі электраэнэргіі;
2) патлумачыць, якім спосабам вашая арганізацыя дзейнічае і якімі нормамі карыстаецца пры
замене індукцыйных электралічыльнікаў, якія знаходзяцца ў індывідуальнай уласнасьці (у прыватных
дамах альбо ў іншых ўласных жылых памяшканьнях, у кватэрах);
3) патлумачыць ці адрозьніваюцца і чым канкрэтна (калі гэта чымсьці істотна адрозьніваецца)
крыніцы фінансаваньня і працэдура замены індукцыйных электралічыльнікаў на электронныя пры
стварэньні АСКУЭ ў існуючых (напрыклад, пабудаваных да 1991 ці 2012 г.г.) ШЖД для бытавых
абанэнтаў, іхных жыхароў (уладальнікаў прыватызаваных кватэраў і наймальнікаў сацыяльнакамунальнага (дзяржаўнага) жыльлёвага фонду):
а) адносна «абязьлічаных электралічыльнікаў», якія заўсёды знаходзіліся на мэтралягічным
абслугоўваньні ў «Энэргазбыту», рамантаваліся ці замяняліся з абменнага фонду й г.д.,
б) адносна іншых катэгорыяў электралічыльнікаў, па якіх «Энэргазбыт» таксама нясе
адказнасьць і заўсёды ажыцьцяўляў іхныя рамонты, замены, плянавае бясплатнае мэтралягічнае
абслугоўваньне па адпаведных тыповых дамовах з абанэнтамі?
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