
нАц1онАльнА Акц1оншРнА компАн1я
,,нАФтогА3 укРАтни''

Б!дкрите акц!онерне товариство
по га3опостачанн1о та газиф!кац!| <(1ровоградгаз))

вул. Арсен|я 1арковського, 67 . м.1(ропивнитдький (1{!ровоград) 25006
|ел' 240-240. факс 36-11 -54

Р- :-т"та| 1 : ]]ц!_ц; кц9ц5' 9-с':;т'т \\/е Б : 1-:11р : // штттт. ( ! г9аз. со:т
|{од € оу 0з365222 мФо 30002] о/о 2600.500005]998 в |[А1 <}к

2€ |2.201;7 р. ]\ъ 03-2 | 3}гв !ире;<тору
[[1 <<!{ 1 ровоградтепло))
тов (цнт1 унгА)
[армагшу в.п.

!1]о0о не п!ё тпверёэ;сення плановшх
обсяе]в приро0ноео ?азу

вАт <(|ровоградгаз) пов|домляс' щ0 станом на 29.|2'201'7
|_{ентральним диспе'гчерським управл!нням (|1дд) пАт (у!{РтРАнсгА3),
оператором газотранспортнот системи' дл'| {11 <(|ровоград'геп]1о)) тов (
унгА) не п|дтвердх<ен1 ном!нац1| (планов1 обсяги) природного газу на г{ер

другу декади грудня м|сяця 2011 року та на пер[шу декаду с|чня 2018р. Бк
звертаемо Батпу увагу' що спо)кивання (в1лб1р) природного газу
газорозпод1льно| системи' у раз| в1дсутност] п!дтверджених планових обся
природного газу, с [1ору1пенням 1{одексу газорозпод1льних си
затвердженого постанового Ё(РБ(|1 в|д 30 верес|]я ]{у2494, та класиф1ку
ят{ несанкц|оноване спо)киванн'{ природного газу.

Ёезвахсаточи на неодноразов| звернення вАт <1{|ровоградгаз) (ли
м03-||2в70 в1д |2.|0.20|7р., ш03-1|зо|2 в|д\ 26.10.20|1р., лъ03-2/3159 в|

10.11 .207р., ]{у03-213272 в1д 1] '|1.20\7р', ]{р03-2|3411 в1д 05'12.2о17р.)
проханням врегулговати питання вид1лення 1'а документального п1дтверджен
планових обсяг|в природного газу з постачальником газу г{Ак <Ёафто
!кра[ни> на жовтеь1ь' листопад "га г'руд1ень по'1'очног'о року - }та жаль,
звернення залиш\ились без налехсного реагування з Баш.того боку.

.{,к насл|док' результатом не врегул}оваг1ня питання вид1лення планови
обсяг|в та не врегулговання небалансу з поста[1альником газу в хсов'гн! п.р. ста]1

застосування з боку Фператора [1€ г1Ат <}кртрансгаз)) процедур
балансування до Фператора гРм, яким с БА[ <1{|ровоград1газ)' на обс
862,687 тис.куб.м. Б|дпов|дно до п.4 гл. 5 розд|лу 11 (одексу газорозпод|льн
систем' затверд)кеного [[останового нкРвкп в|д 30 вересня 2015р' ш924
вАт <1{|ровоградгаз) сво|м листом ]{у03-213266 в!д \7.|1''201:7р' направив
адресу дп <1{|ровоградтег1ло) тов (цнт1 унгА) розрахунок 1(омпенса
неврегульованого небалансу природного газу 3а )ковтень 2011р. на загаль
суму 13 834 511.14 грн. з |1АБ разом 1з рахунко\,{ ь|а сплату вказано! сум

ж'//-/{



ко\,{пенсац|т та акт зв1рки розрахунк!в з урахуванням су\4и |{омпег!са!ц!

неврегульоваг{ого !]ебалансу за )ков1'ет:ь 20|7р. д(п <1{|ровогра/1тепло) то}
(цнт1-уг{гА) сво!м листом $у07-2415107 в\д 22,1|'201'7р. |1овернуло вА:
<1{|ровоградга3> без ви1{онан!{'1 ориг|нал рахун!{у |{а с|1лату 1{0мпенсац1

неврегульованого небалансу за }ковт'еь{ь 2017р' 'га оформлегтий акт зв!ркг

р'.р'*у,..у, без врахування з бот<у Баш-того п!дприсмства суми вказано

20.11.201,7р., пов|домив' !цо не зд!йсн}овав постачання природь{ого газу дл

потреб {[{ <(1ровоградтепло)) тов (]-{нт{ унгА) в >ковтн1 2011р. 1

Аналог|чна сйтуаш1я скла'|ась 1 в листопад1 п.р. 3а умови в1дсутност|

п1дтверА>ке1-1их постачальником 1-1риродного газу г|А1{ <}1афт'огаз !:<ра!ни>>!1

п.]|анових обсяг1в 'га через не !]регу.]1говання з постачальни1(ом фат<тинно; ' .

спожи'гих обсяг]в га3у за листопад 2017р., Фператором [-1( пАт <}кртранс.аз'!|:!ш 
[1,

застосована до Фператора |_Рм, яким с БА'1 <(1ровоградгаз), процедурч|]1ц[$];

балансування на обсяг 47з3,895 тис.куб.м.8|дпов1дно до п.4 гл.5 розд|лу у1'||1|[!ц]

1{одет<су газорозпод!льних систем' затверд)1{еного |1остановою Ё1(РБ(|1 в1д з0!];1;;.,!'

вересня 2015р. ]{р2494, вАт <|{|ровоградгаз) сво|м листом л903-2/3596 в|дц ;, ';
к|1Ё1 1 }Ё1-А>>|: 

;

розрахуно!{ компенсац|} неврегу.,1ьованог'о неба-глансу природного га3у за| ],; 
||]]

листопад 20:.7р' на загальну суму 82 546 896.42 грн. з |1АБ разом 1з рахунт<"ч|1;|*н:{Ё

на сплату в1{азано| суми компенсац1] та ат<т зв1рт<и розрахут-тк1в з урахуванняш!!{$ [
суми компенсац1| неврегульованого небалаг{су за листоп ад20|7р. 

[11![|[11

Аля вик.]'1гочення процедури ба:тансуванн'1 на обсяги неврегульованог9,[|,[1] ;:

небалансу природного газу [[1 <(!ротзоградтепло) тов (ць{т1 уйгА, у .руд'{!]']

поточь{ого року та на п1дстав! ви1-11еви|{'1а]{ег!ог'о, вимагасм0 терм!нов9!,'], 
;'.

вир1тлитипитання3постачальникомщодовц0!ленняплоно@''||'.1
ару0ень 2017р. ,$:!1[,]

в протиле}1(ному випадку, 1{еру}очись 3аконом }т<ра|ни <[1ро гиног!|]{!ф[]

природного га3у) в1д 09.04.201 5 ш9329-у111, 1{одексом газотранспортно|!] 
|;1 

:

системи, пунктом 1 глави 7 розд|лу !1 та пун|{том 3 г'лави 5 розд|лу 11 1{одексу|'1:' :'

газорозпод1льних оистем' затверд)кених 11остановами Ё(Рв кп в|д 30 вересня!',

м2493 та .}ф2494 в|дпов|дно, та [1остановою 1{аб|не'гу й1н1стр1в !кра|ни .14|1;ц,

08.12.2006р. за л91687 <|[ро затверд)кення [[орядку пооб'сктового 11рипиг!ен"1' 
п'Ёп

(обмея<ення) газопостачанн'1 спо)кивачам, кр|м населенн",:|!{# 
!!;

вАт к!{!ровоера0еаз> буёе вшлоуооаений з0!йснцупц пр|.!л!усове пршпшнення[11|[[$'

(об"шеатсення) ла3опос!почання !!! к&ровоера0гпепло), тов к4[{[1 !|||А>|\1:';;2'

з ]() ео0оснц 15 с!чня 2018 року |иляхо"|у! в!0татточення в!0 ?03ов[!х ,шеренс\:,:'

?о3оспо)кцвак)чо?0 обла0нссння. 
{

з мето1о запоб!гання авар!ям. травматизму, п0|!1кодженнк) обладнання,:] ,'':

негативному впливу на нав1(оли|1{нс природг1е середовище д() настання; |1}

зазначеного в пов!домленн1 с'гроку припинення газопостачанг1я, Би зобов'язан1[1!;[

вжити необх|дних заход|в для п|дготовки га:]оспоживного обладгтань{я до такого{|,|!т

!!|};1приг'инення. 
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м! рз -э /за г€ с&7 ":4, !€'"{у2,' зАтвБРджБно
[{аказ й1нпаливенерго

03.07.2009 ш 338

Б |д.т<рите ат<тд|онерне товариство !о газопостачагтнто т'а г'азиф] т<ац1!

<1{1ровоградгаз)
(найменування п!лприсмства (орган!заш!)'). яка надас пов!домлення)

м.1{ропивницький. вул.Арсетт1я ]арковськ9го' 67
(м !сшезнахол}|(ен ня, \ з'елефону)

пов1домлв,ння
про припинення (обмеэкення) газопостачання

х Б/н ,|д2?. /2,/}ро}(у

1{ер!внику А11 <(1ровограддт'епло> 10Б <<[Ё[! }Ё|А> [арщ3цлу Б.[1.

3г]дно з постаг{ово}о (аб|нету й!н1ст'р!в !:<ра[гли в!д 08.12.2006
ш |681 ''11ро затверд)кенн'1 [1орядку гтооб'ст<тового припинення
(обме>кення) газопостачання с[1о)кивачам (кр!м населення)'',

ном1нац||) на пер1;] ня 2017
$$&Б в. 1'ерм1н до 10 години ''15 '' с!чня 2018 року самост|йно

в1дт<лгонити в|д газових мере)к газоспоживання (обмежити газоспоживан!{я до

р1вт_тя 0 (нуль) тис. тсуб'м }-{а добу) 1 п1дготувати до п':томбування

газоспоживне обладнання, яке встановлене ь1а котельних

дп <1{!ровощадтепло> тов (|1нт1 унгА) (ц !кк ьнцх о

зворогп!).
у раз1 невиконання гц1с[ 1]имоги транспортуванн газу Багшому

тт1дприсмству буле г!рипинено (обмея<ено) в приму у порядку.
з метою запоб[гання авар|ям, травматизму, по1шкодх(ег| обладнання,

до |-{астання
(обмеження)

|'азопостачання Би зобов'язант вжи1'и од|в для

}{егативному в{1ливу на г1ав](оли!-11г1с природне середовищс'
зазначеного !1ов1дом']1енн1 стро1(у г{рипинення

п1дготовки газоспоживного
(обме>кення).

[олова [[равл1ння
(пр|звише, !н!ш!али)

|1ов|домлення одержав
(найь':енування посали)

обладнання 'д такого инення

[-ладт<ий

у зв'язку з в|дсутн1стго п1дтверд>кеного обсяц природног
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[1ерел1к котельних {|{ <(1ровоградтеплол ]ФБ к{Ё{[1 уг1гА)

1'(отел ьня модульна''] ! |к1льна'', м.(ропивницький, вул'€олАатська. 98

2.(отельня !-|]коли !т{э1, м.(ропивницький, вул'[авр1йська, 29

3 . (отел ьня, м. 1(ропивн ицький, вул. 1, абаровська, 5

4.(отельня, м'[(ропивницький, вул.1[|атила, 1 2-а

5. 1{отел ьня дол- 1 . м. (ропивницький, вул. [1окровська, 69

6.(отельня. м.(ропивницький, вул.Робона, 2

7.(отел ьня блоч но-моду-ц ьна' ш':. (роп ивни цьки й. в1'л.[ал ган н | п 1ски. ] :1

$.}(отельня, м.!{ропивницький' вул.йиру. 8

9' (отел ьня. м.(ропивницьд<ий (с.|_1рн ине)' в1''п.,|1 1 н 1я ] _а. 4-а

1 0. 1(отел ьня, м. !(рогтивницьки й' вул..{оброво.л; ьс ького. 24_а

1 1 .(отельня. м.(рогтивницький. ву;'т.|_л!н:си' 1-б

1 2.(отел ьня (1ровського !3[, м. (рог]ивн ицький. в1',л. 3окзал ьна. 5 3

] 3. (отел ьня'' п м к_3 7'" м. (роп и вн ицьки й' вул. [_е нерапа Роди м це в а, 92-в

1,1.|{отельня 1-|ентрапьна, м.1{ропивницький, вул:.АкаАем!ка (орольова' 1 1

1 5' [{отел ьня, м. (ропивн ицьт<ий, вул.Андр1я йатв1снка. 3 -в

16.(отельня []|вденно-зах|дна, м'(ро;-:ивгтицький' просп.|1ромисловий. 8

1 7. (отел ьня блочно_ь,:оду]1 ьна, м. (ропи вн ицький, вул.9 новського' 5 3-б
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