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|1!оёо офорлалення обсяе!в пршроёноео 2а3у

|{ов|домлясмо, що 3а даними' як1 с у БА? <1(|ровоградгаз)), до цього часу
Бами не вир|тпене питання з постачальником газу Бац|ональното акц|онерно}о
компан1его <<Ё{афтогаз }кра!ни>> стосовно документального оформлення фактично
спожитих {[{ <(ровоградтепло)) тов (цнт1 унгА) обсяг|в природного га3у в
жовтн| м|сяц| 20|6 року та в березн| м|сяц| 2017 року (надал| 3а текстом _ пер|од).
вАт <1{|ровощадг€в>) неоднора3ово письмово пов|домляв вао про необх1дн|сть
терм|нового вир|тпення даного литання.
Фбсяг [Ёу, несанкц|оновано опо:китий ![{ <1{1ровоградтепло) тов (|ц]т1
унгА> 3а пер1од склав 6150,29\ тис.куб.м, в тому числ1 )ковтень 2016 - 2259,488
тис.куб.м, березень 20|7 _ з890,803 тис.куб.м.
в зв'язку |з неврегул}ованням даного литанъ|я' пАт (укРтРАнсгАз),
в1дпов1дно вимог глави 3 та глави 4 розл|лу )0! 1{одексу газотранспортно?
системи' на адресу вАт <1{|ровоградг€в) було направлено для оплати акти
надання послуг балансування обсяг|в природного га3у та рахунки-фактури.
Б зв'язку 3 ци}{, вАт <<1{|ровоградгаз>)' в|дпов|дно п.4 глави 5 розд1лу )-1
1{одексу гРм, виму1шене в|днести дант о6сяги (як небаланс) на споя{ивача, тобто
на !|{ <1{|ровоградтепло>) тов (|ц{т1 унгА). 1ак як вАт <1{1ровоградга3> не
зд|йснено припинення розпод|лу природного газу €по>кивачу' через в|дмову в
доступ1 до об'скт|в, та врахову1очи' що €поэкивач самоот|йно не припинив
споживання (в|дб1р) природного
газорозпод1льних мере)к'
вАт <1{|ровоградгаз>>, як Фператор [Рй, в1,|л!а2а€ с|0 €поэкивача компенсац||, яка
ро3раховусться за формуло}о

газу з

:

Б:(}ф-у,,)х1_{х1{,
де в - варт|оть (об'см/обсяг) природного [Ёу, який компенсусться
Фператору [Рй;
9 4, - об'см (обсяг) природного газу' фактинно спо)китий за в|дпов1дний

розрахунковий пер|од;
!,, - об'см (обсяг) природного газу, фактиино поставлений споя<ивачу його
постача]1ьником (постанальниками) за в|дпов1дний ро3рахунковий пер|од за
дану1ми Фператора [1€;

- ц|на закуп|вл| природного г€шу Фператором [Р\{ для покриття втрат |
виробнино-технолог|чних витрат газу в гРм у в|дпов|дний пер1од;
- коеф1ц|снт компенсац1|, який буд. визначатися на р|вн| 2,0, якщо
неврецльований небаланс стався внасл|док в|дсутност| у €поэкивача
п1дтвердхсеного обоягу природного га3у на ро3рахунковий пер|од.
1_{|на закуп1вл1 природного газу' за яко}о вАт <1{|ровоградгаз) зд|йснив
закуп|влто природного газу 3а договором в1д з 1 .01 .20|7 ]ю 1 7-060-Б1Б:
- у я{овтн| 2016 року становить 5916,0 грн. за 1000 куб.м (без |{[Б);
- у березн|2017 року становить7 866'0 грн. за 1000 куб.м (без |{[Б).
@тя<е, у випадку не п|дтвердх{ення Бами в терм|н до 07.03.20\7 року того' що
литанъ|я з постача]1ьником природного газу вир|тшене, {|{ <(ровощадтепло)
тов (|щт1 унгА) повинно буд. компенсувати вАт <<1(ровоградгаз) варт1сть
несанкц|оновано спо}китого за пер!од природного газу в об'см| 6|50,291
ьното варт|стто |055зз249,78 грн.
тис.куб.м. з коеф|ц1ентом компенсацт1 2'0,
(з пдв). {остатн|м п|дтверА)кенням вир|фння пору1]]еного в даному лист1
г\итання с надання до вАт <1{|ровощадгаз)
рмлених належним чином акт1в
приймання-передан| природного газу.
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