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4о0о не п!0тпвер0эюеъсн:с пла|!ов11х

обсяа1в пртлро0ноео еазу ёл:т

!|1 к!{1ровоараётпепло> 78Б к[]|{|[ унгА)

1|] ано в н и й, € ер е ! ю А н а!пол1 йо в шну !

вАт <1{|ровоградгаз> пов|дом"гтяс, 11{0 станом ь|а 29.|2.201;] ро
1{ентральним /1испетчерсь1{им управл|ннятм (1]дд) пАт (ут{РтРАнсг'А3),
оператором газотранспортнот системи' для !11 <(1ровоградтеп.]1о)) тов (
унгА) г]е !1|дтверд)кен! ном1нац|| (гт.гтанов! обсяги) природного газу на пер
другу, трет}о декади грудн'| м1сят{я 2017 року та г{ерш|у декаду 2018р. 3верта
3агпу увагу, що спо)1{ивання (в!дб!р) природного г'азу з газорозпод|ль
системи) у раз1 в|дсутност| п|дтвердя{ених планових обсяг|в природного газу
пору1шенням 1{одексу газорозпод|лльт-тих сис1'ем, затверджеь!ого г!остано
нкРв1{п в1д 30 вересня ]{р2494, та класиф|:<ус1'ься як несанкц1онова
споживання природного газу.

Ёезва>кагочи !1а неодноразов| звернен}{я БА[ <1{|ровоградгаз)
п!дприсмства та в 1{оп1| до й1ського голови м. 1{рогтивницьт<ий т-т. Райкови
А.|1. (листи ']\гр03-1|2&10 в\д 12.10.2017р', )хгэ0з-||з012 в|д 26.|0'2017р., )&
2|3\59 в1д 10.1 1 '207р., \у03-213272 в!д 11 '|1 .2017р', ]{у03-21347 |

05.12'2017р.)' та безпосередг!ьо ]10 вас (лгис'ги .)ю03-1:|24| 1 в1д ||.09.201'7
м03-1|з267 в|д 17.11.2017р', м03-1:|з41з в1дц 05.12.2011р.) з прохан
врегулговати питання вид1лення та до|(умен'тального п|дтверд)кення плано
обсяг1в природг|ог0 газу з г1остачальни1{ом газу ЁА( <Ёафтогаз !т<ра|ни>
)ковтень, листопад '[а грудень поточного року на }каль' вс1 звернен
зали!1ги[|ись без налея{т]ого реагування з боку т<ер|вни:<а ![| <1{1ровоградтешл
тов (цнт1 унгА).

9к насл|док' результатом не врегулговат]ня {|1 <(|ровоградтепло> 1
(цнт{ унгА) питання вид1лення планових обсяг!в 'га не врегулгован
небалагтсу з постачальником газу в жовтн1 00.Р., ста]|0 застосування з бо

о/ а/ /2/8
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Фператора [ |€ пАт <}т<ртрансга3)) пр0цедури ба.:тансуваг1ня до Фператор4$
гРм, яким с БА1 <(1ротзоградгаз)), на обсяг 8{2,687 т'ис.куб.м. Б1дпов|дно дФ{:

п.4 гл. 5 розл!лу у1 (одексу газорозпод1льглих систем' затвердя(еного'!

|1остановою }_11{РБ|{[{ в1д 30 верестугт2015р. }е2494, вА'г <1{!ровоградгаз) сво
]'1истом $у03-213266 в1д |].|1.201:7р. г1апра1]и!] 1'1а адресу {{1 <1{1ровоградтеп]!

тов (цнт1 унгА) розрахуно!( компенсац1| неврег'у.]1ьова}{ого небалат-т

природ11ого газу за }ковтень 2017р.на загальг{у суму 13 $34 511.14 грц. з |1АБ
разом 1з рахунком на сплату вказано| суми компенсац!: та а1(т зв1р

розрахунк|в з урахуванням суми к0м!1енсаш1| гтеврегульова}{ого гтебалансу
жовтень 2017р. {[1 <(|ровоград1'епло)) тов (1-1нт'1 у1-{гА> сво1пд .:тис'гом .]\р0

24|510] в|д 22)|.201:7р' повернуло вАт <1{1ровоградгаз) без ви1(онанн
ориг1нал рахун1{у \|а сг1.]1ату комт_тет-лсац!| неврегу]{ьоваг{ого гтебаланс1, з

}ковте}1ь 20|7р' та оформлений акт зв|рт<и ро3рахун1(у' без врахування з бот<у

п|дприсмства дп <1{|ровоградтепло) тов (1{г1т! унгА), суми в1{азано

|{омпенсаш1|. |1ри цьому сдиний г1остачаль1{ик природного газу для ус'ганови
нА1( <Ёафтогаз !кра|ни>, сво1м листом ш9 26-8з0з11.2-11 в!дд 20.11.2017р.'
пов|домив, 11{о не зд11йснк:вав г]ос'гачання приро/1ного газу для потреб дп
к|{1ровогра1дтепло) тов (цн'т] ун]-А> в жовтгт| 2017р.

Алталог'!чна ситуаш|я скла]|ас1, 1 тз з:ис'готтад1 г|.р. 3а умови в!дсутност'|
гл|дтверд>кених шостача.}1ьником |1риродного газу ь{А1{ <Ёафт'огаз !кра|ни>>
п'!анових обсяг1в та через не врегул!овання з пос1'ачальником фактиннб!,
спо)китих обсяг1в газу за листопад 2017р.,Фператором |'1'€ г|Ат <!т<ртран..'.'1}|
застосова]-{а д1о 0ператора гР\4, яким с: БА[ <1{1ровоградгаз)), процедура]
балансування на обсяг 4133,895 тис.куб.м' Б1дпов|дно до п.4 гл. 5 розд1лу [{
1{одет<су газорозпод|льних систе\4, затверджег{0г0 [{остановою 1-!(РБ(|1 в1д 30
вересня 2015р. ]{р2494, вАт <1{1ровоградг'аз) сво|м листом лъ03-2/3596 в|д
уэ.тэ..эо17р. йаправив на адресу дп <1{1ровоградтепл0) тов ((цгтт1 !Ё[А'>]
розраху}1о1( компенсац1] неврегульованого т-тебалансу г!риродного газу .11.

листопад 2011р. на загальну суму 82 546 896,42 грн. з |1АБ разом 1з рахунком!1
г1а сг|лату вказаг{о| суми комг!енсац][ та а:<'т' зв!рки розрахунк!в ] урахуванням:
суми ком]1енсац!| неврегульованого небал1ансу за ]|истоп ал 2011 р'

Аля ви1(л}оче}{г1я г1роцедури балансуван|-!я гта обсяпги }1еврегульованог
гтеба.::ансу природного газу ]{[1 <(1ровоградте11]!о>10в (ц|{т1 у!_{гА) у грудн
пото11ного року 'га 11а п1дстав| ви!]{еви!{ла/1ег1ого, вА'г <<1{1ровоградгаз

звернувся з вимогото до т<ер1вгтиг1т'ва дп <(1ровоград1теп.]1о) тов (1{нт
унгА)' терм!ново вир1шлити питанг!я з постачальни1(ом щодо всл0!ленго4

плановосх обсяе!в на еру0ень 20] 7р

в протиле)кному випад1{у, |(еругочись 3аконом }т<ра|гти <|1ро ринок
природного га3у) в1д 09.04.2015 м329-у111, 1{одексом газотранспортно|
системи' пунктом 1 глави 7 розд1лу !1 та пунктом 3 глави 5 розл1лу }| 1{одет<су :

газорозпод1льних систем' затверд)кених |1остановами Ё}(Рв 1{г] в1д 30 вересня{ ]

м2493 та .]\гр2494 в|дпов1дно' та |1останового (аб|нету й|н1стр1в !т<ра|ни в|д]].1{ ,

0в.12.2006р. за м16в7 <[-1ро затверд)(ення [1орядку пооб'ст<тового припинення{ ''

(обме>ксння) 1'азопостачання спо)кивачам. 1{р1м г{аселення))'

вАт к|{1ровоеро0еоз> бу0е вилс.уоие:тий з0!йсниупц пр.!]1),сове пр|/пцнення
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(облсенсення) ?а3опосп'ачання !{1 к1{!ровоерсс0гпепло>> тов к|]|||! унг^)]{,!
з 10ео0цнш 15 с]чня 2018 оог:у ![4ляхо,/у' в!0юцго'сенгся в!0 ?03ових лсереок'',\,,

;

з меток) запоб1гангтя авар1ям, травматизму, по|!11(одженнк) обладнання;*;}}

]1егативному вг{'1иву на !-{авко.|1и]|||-{с 11риродне середов!4ще до настання{"',

зазначеного в пов|домленн| стро!{у г|рипине1]|-{я газопос'г.}ча}ння, кер1вт-тил<и'

п|дприсмства !|[ <1{|ровоградтеп'1о)) 1ов (цг{]'1 уь1]-А) зс:бов'язатт1 вя<ити

необх|дттих заход1в для п1дг'отовки г'азосг1о)1(ив1{ого обладнагт;-тя до та|(ого

при| !инен|1я.
! в|дпов1дност] до п.10 <[1орядт<у пооб'ск'гового припинен:-тя (обме>кення)1 ,:

газопоста!{ання спох(ивачам' т<р!м населенг!я)), затверд)кеного |1остановото1!'
(аб!нету й1н1стр1в 9кра|ни в1д 08.12.2006р. ]ю16в7, <!€по?кцвач несе1,'

всупоновлегоу законо0овсупво'ц в!0п,ов!0альч[споь з'а безоплсопо|е, безл!лс1упне''
? {'3 о с п о }к .ов шн нау, с ало о в'!л ь н е в ]0 н о вл е

пршпшненнялц (облсеокення"ц| еазопосупочсунг+я!. 
;

Розум1тони важлив1сть стало|'о _ проход)ке}1ня о|1алговаль!{ого €€3ФЁ}, ;

20\712018р.р. в м. 1{рошивнит\ь:<ий тфчне допущенн'1 соц1альгто| напруги 
1;;:ц,

рег|он1, зверта}ось до Бас, 1па|товни{ \ [ерг!с Агтатол|йовичу, з проханням!|{
вплиг1ути на т<ер|внигттво п|дприсмств\г дп <1{!ровоградтепло) тов (цнт{
унгА) 'га свосчасг{о врегулгова'|'и
ном|нац1й (планових обсяг|в) на
викл}очити необх1дн!сть проведення
опа.]11овальних котеле}{ь вт<азаного п| рис ства 3 бот<у вА1 <!{1ровоградга3).
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