
нАц1онАльнА Акц}онЁРнА компАн1я
,,1{АФтогАз у!{ РА[ни''

1}1лкрит'е :: кц!онер!{ е'|'о ва р ис'гво
по га3опостачаннк) та газиф!кац|! к(!ровоградгаз)

вул. Арсен|я [арковсь}(ого, 67 . м. 1{ропивнишький (1{|ровоград) 25006
]ел. 240-240, с}эакс 36- 1 1_54

Б- п а] ] : ц]з{(д1-!дда5. с*0;1 !{' е 6 : 1-тттр : // ш тм ш. }с 1 г9аз. с о :-тт

(од €!Р[}Ф! 03365222 мФо з00023 р/р 26005000051998 в [1А1 <!к оц0ан !{)

29 \2.20]17 р. !\э 0з-2 | 3-7/ё

!]1оё о т;е п1.0тэзвер0лсет ;н;у п'г!а!1о(}шх

обс:та!в пршро?)гсоес: а.азу ё.пя

[1 к(/ровоараёпэеп.:то> 7-0Б к|]|{7| !Ё/-Ау

й]сьт<ому голов1
1гм. |(р()п и вни|-1ь|(и 1.|

Райт<ови.ту А.11.

вАт <(|ровощадгаз)) пов|домляс, що станом на 29.12'20\7 ро
[_{ентральним диспетчерським уг1равл|нням (цдд) г1Ат (у1{РтРАнсгАз),
оператором газотранспортно[ системи, для {11 <1{1ровоградтег1ло) тов (
унгА> не п|дтверд}кен| ном1нац|| (плагтов1 обсяги) г{риродного газу на пер
другу, трет}о де1(ади грудня м|сяця 201] року та перш]у декаду с|чня 2018
3вертасмо Батпу увагу, що спох(ивання (в1дб1р) приро/]}{ого га3у
газорозпод!льно| системи' у раз| в!дсутност! гт|дтверд}|{ених планових обся
природного газу' с поруш]ен11ям |{одексу газорозпод|льних систе
за]'1зерд}кег!ог'о поста}{овото Ё(РБ1{[] в|д 30 верес}{я $у2494, та класиф|:<уст

'1к 
1]еса!{ кц| огтоване с по}ки вання г[ ри род1н о г() г.а,]у'

Ёезва>каточи на неодт-лоразов1 звер1-1енг1я вА1' <1{|ровог'радгаз)
п|дприсмства та в |(оп1? доведено до Багшого в|дому (листи ш03-||2в70
\2.|0.2017р., )\гэ03-\|з0\2 в1д 26'10.2017р., }э0з-2|з 159 в|д 10.11 .207р.' шэ0,]
2|з2]2 в|д 1 7 .1|.2017р', 1х{'э03 -2|з471 в|д 05.\2.2017р.) з г]роханням врегул}ова#
питань{я вид1лення та докумег{та"т1ьного п|дтверл}кення г|ланових обся
природного газу з постачальником газу }{А( <Ёафтогаз !кра|ни)) на }ковте
листопад та грудень поточного року - ь{а )каль, вс| звернення зали1пились
належного реагування з бот<у кер1вника дп <1{|ровоградтепло) тов (цн!!
уь1г'А). {|

{к насл1док, результатом не врегулюваг{1{я !|1 <|{1ровоградтеп.]1о)
(цн-г1 унгА) питання вид|.г;ення г!ланових обсяг1в та не врегул]ован
небалансу з постачальни1(ом
Фглера"гора []( пА'г <}крт

1 '.р', стало застосуваг{ня з бо

ри балансува1{1_1я до ()т-терато

гРм, ,{1(им с БА[ <(1рово
1льних систем, затверджено

[![ сун о в н ш й, А н ё р ! то [7 ст вло в шну !
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розрахунт<|в з ураху1]аг11{ям суми 1{ом!1енсац1[ т-теврегул1ьованого неба.]1аг{су за' 
;1,[

х(овте]-{ь 2017р. {[1 <(1ровоград'гегтло> 1'ФБ ((1'(г11'] у]'1гА) сво]м листом л907-,' 
'.]:[

2415|0] в]д 22.11.2017р' повер1]уло 1]Ат <1{1ровоградгаз)) без ви1{онання ,;|:

:|

:,!: а;

; {; !;...

|1останового Ё1{РЁ1{!-{ в1дт 30 вересн я 2015р. }Ф2494, вАт <1{|ровоградгаз> сво!м{. !.'

листом \р03-213266 в|д |7'1,\.2017р. направив на адресу {[{ <1{1ровоградтепло''1;';:,.

1ов (1-{нт1 унгА) ро3рахуно1{ компенсац1[ неврегульованого т-тебалансу|.'

,,,'''.,', 2017р. }п .к;р'воград'гегтло> 1'ФБ ((1'(г11'] у]'1гА) сво]м листом йот-;. :[]. 
:,;;:

2415|0] в]д 22.11.2017р' повер1]уло 1]Ат <1{1ровоградгаз)) без ви1{онання:
,] ]1;

ориг!г:ал рахун|(у на сплату комт'теттсагд1] !'!еврегу.]1ьова11ого небалансу 3&:: !1[1ориг!г:ал рахун|(у на сплату комт'теттсац:[ !]еврегу.]1ьова11ого небалансу .';:. |]![

х(овтень 2011р. та оформлет-тий акт зв1р:<и розрахун1(у' без врахуванг{я з боку1;;' ;:|;

п|дприсмства дп <(1ровоградтепло) тов (|{нт! у1-{гА), суми вт<азано| 
,!!

1{омпе!{сат-г1|. [1ри цьому единий постачаль1{ик природного газу дл'| установи _ 
;,!;

нА1( <Ёафтогаз !кра|ни>, сво|м -гтистом -\|р 26-вз0з||.2-17 в|д 20.11.2017р.;, .;$$

пов|домив, ш1о не зд]йснговав постачання природного газу /],ля пот:реб дп' ]ч}{

<1{1ровоградтепло)) тов (цнт1 унгА) в я<овтн| 20\7р' ' 
|[$

Атталог]чна ситуац!я €(.|т?.]1&€1э | в лтистоттад1 п.р' 3а умови в|дсутност'!; 1 
"1н

п|дтверд>кених постачальником природного г'азу г1Ак <Ёафтот'аз !кра|ни> }

г{'|а1-{ових обсяг1в та через не врегул|ова|{ня :] г!остачаль!{и|{ом фактинно '[

сг|о}ки1'их обся:г1в газу за .]1ис'го11а/ т20|7р.,()г:ератором |"[€ пАт <}кртрансгаз)' ' .,!

зас'госована до Фл-тератора гРм, 
'{ким 

с 8А1 <1{!ровог'рад11'аз)), прот{едур* {:,!

балансування на обсяг 4733,895 т'ис.куб.м. 3|::гтов1дно /]0 тт.4 г.п.5 розл|лу у1 
|

(олет<су газорозпод|льних систем, за'гверд)кеь1ого |]остат-тово*о [-{(РБ1{[{ в1д 30 
:!

вересня 2015р. !{у2494, вА1 <1{1ровогра1д1'аз) сво|м .]-1истом м0з-2/3596 в!дц:! 
','!15'|2.2017р' гтаправив на адресу дп <1{|ровоградтег1ло) тов (ць!тт у}п-А) 

{

розраху1{о|( т<омпенсац1| неврегульова!|ого гтеба.:тансу природного газу за 
,,',;

листопад 2011р. на загальну суму 82 546 89б,42 грн. з |[АБ разом 1з рахунком. ,,;!

г1а сг]лату вка3ано| суми компег1сац1] та ат<т зв|рт<!4 розрахугтк|в з урахуванняй! 1 !$$

суми !{омпенсац1| неврегульованого небалансу за листопад201]р. 
Ё{п

Аля ви'{лгочення процедури балат-тсування т-та обсяги г!еврегульованог0 :[п

небалагтсу природного газу {11 <}{|ровог'радтег[ло) 1ов (1_{ь1'г! унгА) у грулн|1 ][]

11оточного ро1{у та г!а гт1дстав1 вип.1еви1{ладеного, вАт <1(!ровоградга3) 
.]

зверг1увся з в1.1мого1о до кер1вництва /{г| <1{1ровоград'тепло)) тов <1_{Ё11 ,'!

унгА), т'ерм!ново :зир1ш.:и'т'т..т 11и'гаг]}!'| .] 110с']'а!]1а.]!1,!{ик()м ш{одо ви0!,'оеннп,,, 
,:1|;;

п"цсуновцх обсяе!в на с^у0ень 20|7. н]

в про'ги'1ех{ному Б1{||&А(}, !{ерук)!]ись 3ат<оном !;<ра|ни .[1ро рино|{, ':1;

природного газу)) в1д о9.04.2015 ш329-у|1!, 1{одет<сом газотранспортно|, ';]

системи' пун1{том 1 глави 7 розл1лу 9| т'а пунктом 3 г'лтави 5 розд1лу !1 1(одет<су '

газорозпод1.:тьних систем, затверд)кених |]остановами |1(Рв кп в1д 30 вересня
лъ2493 'та .]ф2494 в1дпов1дт"то, та |[останово[о !{аб!нету й|н!стр1в }кра|ни в|д
08. 1 2.2006р. за лъ 1 687 <[1ро затвердження |{орядт<у ттооб'ст<тового
(обме>кення) газог1остачання спо}кивачам' т<р1м

вАт <|{!ровосра0еаз> бу0е вшмуоиений з0!йснцупц пр0ь|'усове прцп!/нення
(обпсенсення) ?о3опосупочання дп к!{!.ровосро\упеплоу |ФБ к\Ё||! {|{!-А>ч '; '|',||
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з мето1о запоб1гання авар1ям, травмат!43му' по1ш|{од}кег1н}о об;тад{нан,,,{ 
;1,,$}}

Ё|егатив1]ому впл14ву на нав!(оли1пне г1рирод1не середовище до настання;|:".#
заз1{аченого в г1ов!домленн| стро1{у приг1ине!1г{'| 1'азопостаъ!ання, кер1вники ]: ;$

п1дприсмства дп <1(1ровоград1'епло> тов (цг1т1 уг'1гА) зобов'яза,! ,>ки', ,11{. 'ц
необх|дних заход1в для п1дготовки газоспо}(ив|-1о]'о 0б'{адна}-{!'{'1 до такого:,:: ,]1'

1'|ри пинен ня.
} в|дпов1дност! до п' 10 <[[орядку пооб'сл<т'ового припине1{ня (обме}(е}{ня)

газопостачан}]я спо)кивачам' кр1м населе1-11|я)), за'гвердже11ого [1останового.
1{аб!нету й|н1стр1в }т<ра?ни в1дт 03. 1 2'2006р. .]\! 1 6ь7, к€поакцвоч несе','

в с п1 о н о в л е ну 3 (' ко н о о а в с ш в-0ц_з! о п о в ! о аццц]с б е з

асузоспоокцвання, ссу.шов]льне в!0цовлення, сс упакоо+с за насл!0ки' ц.ов'язан! з1

п р ш п [| н е н [! я"ц ( о б "|}| е )!с е н }| я !у' | ? а3 о п о с /па |' а н н я >.

Розум1гони ва)клив1сть сталого проходх(ен|{я опал|овального сезону
201712013р.р. в м. 1{ропивнит{ький та не допуш{ення со|{1ально| нагтруги в1
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на кер1вництво п|дприсмства дп к1{1ро

свосчасно врегулювати питання вид11

(планових обсяг1в) на груде!{ь 201:7р.

ттеобх1длт|с'гь проведення 1'1римусо

тепло)) тов (ц}{т{ }}-{[А> та'
та п!дтверл)кення ном1натд!й]

с1чень 2013р., щоб викл|очити1,
припинег{1-{я газопоста({а!{ня

ъ|я

на
0

о! 1а.]1!овальних котелень в1(азан0го ! ] !д]1 тва з боку вАт <<1{1ровог'радга3).
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