
Положення про порядок дiй оператора газотранспортнот системи при
перевiрцi рiвня фiнансового забезпечення

1. Загальнi засади та термiни
Порядок перевiрки рiвня фiнансового забезпечення (далi - Порядок)

визнача€ порядок визначення рiвня фiнансового забезпечення, перевiрки
номiнацiй щодо фiнансового забезпечення та зменшення фiнансового
забезпечення.

Порядок е обов'язковим дЛЯ ПАТ «УКРТРАНСГА3» та
транспортних послуг. Порядок розмццуетъся на
ПАТ «УКРТРАНСГА3».

замовникгв
веб-сайтi

Термгни використовуються в цьому Порядку У значеннях, наведених у
Кодекс! газотранспортног системи та iнших нормативних документах.

2. Розрахунок еквгваленту фiнансового забезпечення
Еквiвалентом фiнансового забезпечення е кiлькiсть природного газу, що

вiдповiда€ обсягу фiнансового забезпечення в перерахунку його з грошового
вираження в обсяг природного газу в кубiчних метрах, та визначаетъся як сума
обсягiв:

- обсягу природного газу, який було передано замовником послуг
транспортування в заставу ПАТ «УКРТРАНСГА3»;

- обсягу природного газу, що розраховуетъся шляхом дiлення суми
банкшсько) гарантй, яка була надана ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» як фiнансове
забезпечення, на базову цiну газу;

- обсягу природного газу, що розраховуетъся шляхом дiлення суми
грошових коштiв, якi були перерахованi на рахунок ПАТ «УКРТРАНСГ А3» як
фiнансове забезпечення, на базову цiну газу.

Для розрахунку еквiваленту фiнансового забезпечення в перiод з 1 по 15
число поточного мгсяця (включно) використовуеться базова цiна газу
попереднього мiсяця. З 16 числа поточного мiсяця використовуеться базова
цiна газу поточного мiсяця.

3. Перевгрка номiнацiй/мiсячних номiнацй/реномiнацiI
3.1. Центральний диспетчерський департамент проводить персырку

поданих номiнацiУ/мiсячно! номiнацil/реномiнацiУ замовника послуги
транспортування на вiдповiднiсть вимогам, визначеним у цьому роздiлi
Порядку.

3.2. У перiод з 1 по 15 число поточного мiсяця (включно) Центральний
диспетчерський департамент ВIДхиля€ номгнацп/мюячну номiнацiюl



реномiнацil замовника послуги транспортування, якщо еквiвалент фiнансового
забезпечення замовника поелуг транспортування е меншим за суму:

20 % обсягу природного газу, який плануеться до транспортування в. ,..
попередньому та поточному газових мтсяцях на гпдставт мгсячних
номiнацiй/реномiнацiй замовника поелуг транспортування для його епоживачiв
(далi - обсяг А);
та

100 % обсягу природного газу, що визначаеться як ДOдaTH€ значення
рiзницi мiж обсягом iмпортованого природного газу, який плануеться до
транспортування в попередньому газовому мiсяцi на пiдставi мiсячних
номiнацiй/реномiнацiй замовника послуг транспортування (подаеться
замовниками по точках входу на мiждержавних зсднаннях), та фактичним
обсягом iмпортованого природного газу, який надiйшов замовнику послуг
транспортування по точках входу на мiждержавних з' €днаннях в попередньому
газовому мiсяцi (далi - обсяг В);
та

100 % обсягу природного газу, що визначаеться як ДOдaTH€ значення
рiзницi мiж обсягом iмпортованого природного газу, який плануеться до. .транспортування в поточному газовому мгсяш на тпдставт мгсячних
номiнацiй/реномiнацiй замовника послуг транспортування (подаетъся
замовниками по точках входу на мiждержавних з'€днаннях), та фактичним
обсягом iмпортованого природного газу, який надiйшов замовнику послуг
транспортування по точках входу на мiждержавних з'еднаннях в поточному
газовому мiсяцi на дату подання мiсячноУ номiнацiУ/реномiнацil замовником
послуг транспортування (далi - обсяг С).

3.3. В перiод з 1 б числа поточного мiсяця до 1 числа наступного мiсяця
Центральний диспетчерський департамент вшхиляе номiнацШмiсячну
номiнацiю/ реномiнацiУ замовника послуги транспортування, якщо еквiвалент
фiнансового забезпечення замовника послуг транспортування е меншим за
суму:

20 % обсягу природного газу, який плануетъся до транспортування в
поточному та наступному газових мiсяцях на пiдставi мiсячних
номiнацiй/реномiнацiй замовника послуг транспортування для його споживачiв
(далi - обсяг D);
та

100 % обсягу природного газу, що визначаетъся як ДOдaTH€ значення
рiзницi мiж обсягом iмпортованого природного газу, який плануеться до
транспортування в поточному газовому мiсяцi на пiдетавi мiсячних
номiнацiй/реномiнацiй замовника поелуг транспортування (подаеться
замовниками по точках входу на мiждержавних з'еднаинях), та фактичним
обсягом iмпортованого природного газу, який надiйшов замовнику послуг
транспортування по точках входу на мiждержавних а'еднаннях в поточному



газовому мiсяцi на дату подання мiсячноУ номiнацiУ/реномiнацi'i замовником
послуг транспортування (далi - обсяг Е);
та

100 % обсягу природного газу, який плануеться до транспортування в
наступному газовому мiсяцi на пiдставi мiсячних номiнацiй/реномiнацiй
замовника послуг транспортування (подаеться замовниками по точках входу на
мiждержавних з'€днаннях) (далi - обсяг F).

Вiд'€мнi значення рiзницi мiж обсягом iмпортованого природного газу,
який плануеться до транспортування на пiдставi мiсячних номiнацiй/
реномiнацiй замовника послуг транспортування (пода€ться замовниками по
точках входу на мгждержавних з'сднаинях), та фактичним обсягом
iмпортованого природного газу, який надiйшов замовнику послуг
транспортування по точках входу на мiждержавних з' €днаннях при розрахунках
не враховуються.

3.4. Обсяг В, Обсяг С, Обсяг Е та Обсяг F можуть бути забезпеченi
природним газом, що зберггаетъся в ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та е
постiйним незмiнним залишком з початку поточного сезону зберiгання та
не переданий в заставу природного газу.

4. 3меншення фтнансового забезпечення
За офiцiйним письмовим зверненням замовника послуг транспортування

щодо зменшення фiнансового забезпечення проводиться оцiнювання
можливостi зменшення фiнансового забезпечення та складаеться обгрунтування
зменшення фiнансового забезпечення за формами 1, 2 та 3, що додаються. Цi
форми погоджуються Центральним диспетчерським департаментом,
Управлiнням фiнансовоi' звiтностi та розрахункiв з постачальниками,
покупцями та Управлiнням реалiзацiУ та розрахункiв за надаю послуги з
транспортування та зберiгання природного газу.

Зменшення фiнансового забезпечення можливе тiльки до суми фiнансового
забезпечення, що BpaxoBY€ прийнятi/пiдтвердженi номiнацii'lмiсячнi
номiнацiУ/реномiнацi'i та вiдповiда€ еквiваленту фiнансового забезпечення
розрахованого вiдповiдно до роздiлу 3 цього Порядку.

Зменшення еквiваленту фiнансового забезпечення вщбуваетъся вщразу
пiсля оформлення обгрунтування зменшення фiнансового забезпечення.


