ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВОЇ ПОВІРКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ СПОЖИВАЧІВ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМИ
Проведення планової повірки засобів вимірювальної техніки споживачів, що не є
побутовими, метрологічною лабораторією АТ «ОДЕСАГАЗ» має здійснюватися у
наступному порядку:
1. Споживач (власник ЗВТ) відповідно до вимог пп. 1 п. 2 глави 7 Розділу Х
Кодексу ГРМ завчасно (до дати прострочення періодичної повірки) направляє
Оператору ГРМ письмове повідомлення про дату та час демонтажу ЗВТ на
повірку (або його повірку на місці установки) та необхідність забезпечення
представником Оператора ГРМ розпломбування ЗВТ. Звернення має бути
направлене не пізніше десяти робочих днів до запланованої дати;
2. Після проведення контрольного огляду вузла обліку представники АТ
«ОДЕСАГАЗ» здійснюють розпломбування ЗВТ зі складенням відповідного
акту. У акті обов'язково має бути наявний підпис власника ЗВТ або
уповноваженої ним особи (за посвідченням або довіреністю);
3. Власник ЗВТ звертається до АТ «ОДЕСАГАЗ» із заявою щодо проведення
планової повірки ЗВТ (замовлення послуг підряду), також заяву можливо
надіслати за електронною поштою «sch@odgaz.odessa.ua».Власник ЗВТ
доставляє

його

до

метрологічної

лабораторії.

Приймання

ЗВТ

має

здійснюватися виключно від його власника або уповноваженої ним особи;
4. Власнику ЗВТ або його уповноваженому представнику надається рахунок на
сплату вартості послуг з проведення планової повірки ЗВТ. Оплата вартості
послуг має бути здійснена виключно від імені власника ЗВТ. У інакшому
випадку грошові кошти мають бути повернуто платнику, як безпідставно
отримані;
5. Після надходження на розрахунковий рахунок АТ «ОДЕСАГАЗ» грошових
коштів зі сплати вартості послуг від власника ЗВТ метрологічна лабораторія
здійснює повірку ЗВТ;
6. Після оформлення результатів повірки ЗВТ він видається власнику або його
уповноваженій особі (за посвідченням або довіреністю).
7. Заява та акт зняття повинні бути від одної юридичної особи

- Зразок заяви для Юридичної особи або ФОП;
- Зразок довіреності для Юридичної особи або ФОП;
- Зразок договору на виконання робіт.
У разі надання лічильника газу на повірку побутовим споживачем:
- Зразок заяви для Фізичних осіб

