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№  13 від 28 лютого 2020 року
Голові Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг
Тарасюку В.В.

Шановний Валерію Володимировичу!

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго» (далі -  Асоціація), до складу якої входять 
найбільші підприємства теплоенергетики усіх регіонів України, що 
виробляють, постачають та/або транспортують теплову енергію, сприяючи 
захисту їх законних прав та інтересів, висловлює Вам свою повагу та в 
котрий раз змушена звернутися з приводу неправомірних дій НАК «Нафтогаз 
України» при укладанні договорів на постачання природного газу з 
підприємствами теплопостачання на виробництво теплової енергії.

Протягом останніх років, НАК "Нафтогаз України", як постачальник із 
спеціальними обов'язками, при укладанні договорів на постачання 
природного газу підприємствам теплокомуненерго, направляє для підписання 
не один договір на постачання природного газу із зазначенням загального 
планового річного обсягу споживання газу для виробництва теплової енергії 
всім категоріям споживачів, а чотири договори на постачання газу, для 
виробництва теплової енергії, по кожній окремій категорії споживачів, 
зокрема населення, бюджетні споживачі, релігійні організації та інші 
споживачі. При цьому, на заборгованність за спожитий природний газ, яка 
виникає далеко не завжди з вини теплопостачальних організацій, по кожному 
з цих догорів, нараховує мільйонні штрафні санкції. Такі дії з боку НАК 
"Нафтогаз України" вказують на порушення Правил постачання природного 
газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2496, а саме п.2 
та п.З РозділуІІ.

Асоціацією, з приводу порушень НАК «Нафтогаз України», при 
укладанні договору на постачання природного газу, зокрема п.2 та п.З
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розділу II Правил постачання природного газу, затверджених постановою 
НКРЕКП від 30.05.2015 р. № 2496, у вересні 2019 р. було направлено лист 
на комісію з зазначеного питання (вих. № 93 від ЗО вересня 2019 року), і 
отримано відповідь від 25.10.2019р. №11425/16/7-19, де вказано, що для 
споживача природного газу, якому присвоєно один ЕІС-код ( у тому числі 
виробникам теплової енергії) може діяти лише один договір постачання, на 
підставі якого постачальник природного газу зобов'язаний забезпечити 
споживача усім необхідним обсягом природного газу.

Однак на сьогодні НАК "Нафтогаз України" продовжує ігнорувати 
вимоги діючих нормативно-правових актів, зокрема Правил постачання 
природного газу, та вимагає від підприємств теплопостачання укладати 
договори на постачання природного газу по кожній окремій категорії 
споживачів.

Враховуючи викладене, просимо Вас, шановний Валерію 
Володимировичу, надати доручення відповідним департаментам НКРЕКП в 
найближчий час провести позапланову перевірку НАК «Нафтогаз України», 
на предмет дотримання ним діючого законодавства при укладанні з 
підприємствами теплокомуненерго договорів на постачання природного 
газу.

З повагою,

Президент Міжгалузевої асс 
«У кртеплокомуненерго» А.А. БлащукС2


