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|{ов|домляемо Бас, що в|дновлення г€вопостачання для Батпого
п1дприсмства в оп€[г1тов€штьний сезон 201712018 рок1в мо)кливо за наявност|
укладених договор|в постачання природного [$у, п1дтверджених
пАт (укРтРАнсгА3) - Фператором г€шотранспортно| системи (дал|
Фператор гтс) планових обсяг1в природного г€шу та в1дсутност| заборгованост|
за послуги розпод|лу природного [$у, за договорами надання послуг з
техн1чного обслуговування' вир|шленн| з постачальником газу питання
пога1шення заборгованост| за природний газ.

Ё{ац1онально}о акц|онерного компан!его <Ё{афтогаз }кра|ни>, як
постачш1ьником природного [$у, на якого покладено спец|альн| обов'язки,
станом на 10.10.2017 року на пер1пу | на другу декаду )ковтня 2017 року не
п|дтверАэкен| ном1нац1| для [1-{ <1{|ровоградтепло) тов (тщт1 (унгА), []Ф

унемо)кливл1ос виконання роб|т по в|дновленн}о г€шопоотачання для вк€ваних
п|дприемств ?1{Б.

Разом з тим !нформусмо вас про те' що станом на 10.10.2017 року за

.{[{ <(1ровощадтепло) тов (щ{т1 (унгА> рахусться заборгован|сть
вАт <1{|ровоградг€ш) за послуги розпод|лу природного газу у
4 897 1'94,54 грн.

Ба:шим п1дприсмством систематично' в тому числ| | на початок
оп€|п}ов€['тьного сезону 2017120\8 рок|в пору1пуетьоя л.6.4 розд|лу !1 договору
розпод|лу природного газу, укладеного м|ж вАт <1{|ровощадгаз)) та

{|{ <(ровощадтепло)> тов (1щт1 (унгА) в частин| оплати вартост1 послуги
розпод!лу природного газу на умовах попередньо| оплати до початку

розрахункового пер1оду. |{ри цьому до цього часу не надано до
вАт <(1ровощадг€в) планових обсяг|в на опал}овальний пер1од 201712о|8
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Фкр|м того' за даними постачы1ьника газу - Ёац|онально| акц|онерно|
компан1| <Ёафтогаз 9кра|ни> - заборгован|сть ![{ <(|ровощадтепло) тов
<(щт1 (унгА) за споя{итий лриродний г€ш з урахуванням борг|в минулих
пер|од|в складае 149 727 262,4з |РЁ., в тому числ| за2017 ртк 48 |з2 527,21 щн.

9 в1дпов|дност| з п.1 розд|лу )( 1{одексу газотранспортно| системи (дал| _
(одекс гтс), затверд)кеного |{остановото нкРвкп в1д 30.09.2015 ]{у2493,
в1дб1р природного газу 3а в1дсутност| по суб'екту ринку природного газу
п|дтверркено| ном|нац|| (п|дтверд)кеного обсягу природного газу) на
в|дпов|дний розрахунковий пер|од с несанкц|онованим.

вАт <1{|ровощадгаз>>' в|дпов1дно л.4 глави 5 розд|лу у1 1(одексу
г€шорозпод|льних систем, затвердженого |{остановото Ё1{РБ(|{ в1д 30.09.2015
]{р 2494 (дал1 _ 1{одекс гРм), виму1пене буде в1днести дан| обсяги (як небаланс)
на опо}кивачц тобто на Батпе п|дприсмство.

)/ цьому випадку спо)кивач мае компенсувати Фператору [Рй варт!сть
небалансу (об'см/обсяг), що розраховусться за формулото, визначено}о
1(одексом гРм, при цьому, коеф|ц1снт компенсац|| буд" становити2.

Фдночасно з викладеним, пов|домлясмо Бас, що в|дпов|дно до л.2 статт| 35
3акону )/кра|ни <|{ро ринок природного газу)' розд1лу )09 1{одексу [1€ та
розд|лу 1х договору транспортування природного газу в|д |7.|2.2015
ш 15 \2000724 укладеного м|>к г{Ат к9(1РАнсгА3) та БА1 <(|ровоградгаз))'
пАт (укРтРАнсгАз), [( Фператор гтс, в зв'язку 1з в1дсутн|стто
п|дтвердження Ёац|онально}о акц|онерното компан|сто <Ё{афтогаз }кра|ни>
(дал| - |{остачальник) для дп <1{1ровощадтепло) тов сщтт (унгА>
планових обсяг|в природного газу на жовтень2016 року та березень2017 року,
направив на адресу вАт <1{1ровоградг€в) для оплати акти надання послуг
балансування обсяг|в природного г€шу. |{ро що вАт <1{1ровощадгаз>> листами
неоднор€шово |нформував Батпе п|дприсмство та органи м|сцевого
самоврядування.

Фбсяг [$у, який було в|д1брано дп <1{|ровощадтепло)) тов (щ{т1
унгА) з розпод1льних мереж 1овариства у >ковтн1 2016 року склав
2 259,488 тис.куб.м.' А! березн1 2017 року _ з 890,803 тис.куб.м.

Б зв'язку з цим' вАт <1{1ровоградгаз))' в1дпов1дно л.4 глави 5 розл1лу {1
1{одексу гРм, тако)к буд. виму1пене в|днести дан1 обсяги (як небаланс) на
споживача, тобто на Батце п|дприемство.

|{ри цьому варт1сть небалансу (об'ем/обояг) тако>к буле розрахована з

урахуванням коеф1ц|снту компенсацт1 2.

Браховуточи' що станом на 10.10.2017 Бами не вир|тпен| питання ан| з
|1остачальником газу стосовно документ€[]1ьного оформлення фактинно
спо)китих обсяг|в природного газу та вид|лення ном1нац1й на жовтень 2017

Рок}, ан| з БА| <1{|ровощадгаз) стосовно оплати заборгованоот| послуг
розпод|лу природного газу 1 проведення попередньо| оплати, така ситуац|я
призвела до немоэкливост! в1дновлення газоспож(ивання



{|{ <(!ровоградтепло>> тов (цнт1 (унгА> т{'а початку опал}овального
сезону 2017 1201 8 рок|в.

Аля уникнення надзвичайно| ситуац|| та соц1ально| напруги серед
населення м|ста 1{ропивницький та свосчасного початку та сталого
г|роход)кення оп€ш1}овального се3ону 201712018 рок1в, пропонуемо Бам завчасно
врегул}овати вс| питання, пору1пен| у даному лист1.

3 повагого

Б.о.голови правл!ння €околенко 1Р[.


