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Шановний Денисе Анатолійовичу!

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго» (далі - Асоціація), до складу якої входять найбільші 
підприємства комунальної теплоенергетики усіх регіонів України, що 
виробляють, постачають та/або транспортують теплову енергію, засвідчує 
Вам свою повагу та повідомляє наступне.

Після скасування у травні поточного року дії ПСО (покладання 
спеціальних обов’язків) комунальні підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) 
змушені укладати з ГК «Нафтогаз Трейдинг» дискримінаційний, не ринковий 
договір на постачання природного газу для виробництва теплової енергії. За 
результатами перевірки, від 07.10.2021 р., Антимонопольний комітет 
України (далі -  АМКУ), у зазначеному договорі постачання ГК «Нафтогаз 
Трейдинг», виявив умови з ознаками зловживання газопостачальником 
монопольноим становищем та невідповідності договору Правилам 
постачання природного газу. Відповідно Рекомендаціям АМКУ всі 
порушення антимонопольного законодавства присутні у Договорі на 
постачання, ГК «Нафтогаз Трейдинг». повинен був усунути протягом 10 днів 
з моменту їх отримання.

Станом на 23.10.2021 р. жодний пункт Рекомедацій АМКУ, ГК 
«Нафтогаз Трейдинг» не виконав

Асоціація «Укртеплокомуненерго» вважає, що прийняті Рекомендації 
АМКУ щодо внесення змін до Договору постачання природного газу є 
доречними, але не достатніми. Зокрема у Рекомендаціях відсутні вимоги 
щодо забезпечення визначення достатніх обсягів постачання природного 
газу і відповідно ціни природного газу, для виробництва теплової 
енергії, за категоріями споживачів. Перші дні нового опалювального 
сезону вже вказують на те, що передбаченого договором обсягу природного 
газу за фіксованою ціною 7420 грн (Обсяг 1) і 16390 грн (Обсяг 3) за 1000
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куб.м буде недостатньо, і підприємства вимушені будуть докуповувати 
бракуючі обсяги газу за ринковою ціною. Причиною дефіциту у зазначених 
обсягах газу є те, що необхідні обсяги споживання природного газу визначав 
ГК «Нафтогаз Трейдинг» самостійно, як середньо-арифметичне значення 
споживання газу підприємствами ТКЕ за останні три роки, без жодного 
аналізу і врахування особливостей проходження попередніх опалювальних 
сезонів, термінів їх початку та закінчення, температурних показників 
минулих сезонів та їх прогноз на очікуваний. На неодноразові письмові 
звернення підприємств ТКЕ до постачальника газу з приводу коригування 
обсягів до необхідних, отримували від останнього усну відповідь, -  
«коригування не буде».

До чого може призвести така позиція, яку на сьогодні займає ЕК 
«ЕІафтогаз Трейдинг», можна тільки здогадуватися, але на наш погляд є два 
сценарії розвитку подій, які не влаштовуватимуть, а ні споживачів теплової 
енергії, а ні теплопостачальні організації, але які істотно вплинуть на 
виконання підписаного 30.09.2021 р. Меморандуму про взаєморозуміння 
щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 р., а саме:

1. Теплопостачальні підприємства вимушені будуть закуповувати 
бракуючі обсяги газу за ринковою ціною, яка на листопад місяць (Обсяг 2) 
вже становить 36424,91 грн за 1000 куб м з ПДВ і транспортуванням, і 
відповідно збільшувати тарифи на теплову енергію;

2. Теплопостачальні підприємства, після використання договірних 
обсягів за фіксованою ціною, вимушені будуть перевести роботу 
обладнання котелень та мереж у режим «технологічної броні», для 
забезпечення збереження внутрішньо будинкових систем теплопостачання у 
робочому стані (захист від розмерзання).

Інші неринкові умови запропоновані ГК «Нафтогаз Трейдинг» у 
Договорі на постачання газу, в поєднанні з браком необхідних обсягів, вже 
найближчим часом призведуть до того, що теплопостачальні підприємства 
знову почнуть накопичувати борги за поточне споживання природного газу і 
відповідно отримувати штрафні санкції, що лише посилить тиск газової 
монополії на сферу ТКЕ, збільшить фінансове навантаження не тільки на 
самі підприємства, а і на державний та місцеві бюджети. При цьому 
Меморандум про взаєморозуміння буде не виконаний, а стабільність 
проходження опалювального сезону 2021/2022 рр., який уже розпочався в 
Україні, може бути порушена.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення сталого і 
безперебійного проходження в Україні опалювального сезону 2021/2022рр.,



просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, при підготовці, у 
відповідності до доручення Ради національної безпеки та оборони 
України від 22.10.2021 р., «Механізму безперебійного постачання
природного газу без права його відключення побутовим споживачам, 
бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання до 
завершення опалювального сезону», зобов’язати ГК «Нафтогаз Трейдинг» 
провести, за зверненнями підприємств теплопостачання, коригування обсягів 
природного газу для виробництва теплової енергії, за фіксованою ціною, до 
необхідних обсягів.

З повагою,
Президент Міжгалузевої асої
«Укртеплокомуненерго»


