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Прем'єр-міністру України
Шмигалю Д.А.

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.
У жовтні 2021 р. Асоціація своїм листом від 23.10.2021 р. №77 вже зверталась
до Вас з проханням, 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. Однак ніяких дій з боку Нафтогаз
Трейдинг зроблено не було, через що 15 підприємствами ТКЕ, Членами асоціації,
було спожито у жовтні 2021 р. природного газу для потреб населення на 20011,1
тис. куб.м більше, ніж передбачено Договором на постачання газу, укладеного між
підприємствами ТКЕ та Нафтогаз Трейдинг за «фіксованою» ціною (Обсяг 1), на
загальну суму понад 500,2 млн.грн. Перевищення споживання природного газу
цими ж підприємствами «фіксованого» Обсягу 3, для бюджетних установ, за цей
же період склало 12662,0 тис куб.м., на Суму понад 316,5 млн.грн. Загальна сума
перевищення споживання газу за Обсягом Іта Обсягом 3, складає понад 816,7
млн.грн.
Аналогічна ситуація складається із споживанням природного газу і в грудні
поточного року, коли вже, станом на сьогодні, 5 підприємств теплопостачання
повідомили Асоціацію про дефіцит споживання газу за «фіксованими» цінами
(Обсяг 1 та 3) в обсязі понад 2,5 млн.куб.м. вартістю понад 72,5 млн.грн.
Причиною дефіциту у зазначених обсягах газу є те, що необхідні обсяги
споживання природного газу визначав 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
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обсягів до необхідних, отримували від останнього усну відповідь, -«коригування не
буде».
Враховуючи ситуацію, яка склалася, та відсутність таких додаткових коштів,
у підприємств
теплопостачання та у
органів місцевого самоврядування,
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), та
відповідно повідомити про це споживачів.
З метою недопущення кризової ситуації у забезпеченні споживачів тепловою
енергією до кінця поточного року та до закінчення опалювального сезону в цілому,
просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, зобов’язати ГК Нафтогаз Трейдинг
провести, за зверненнями підприємств теплопостачання, термінове коригування
обсягів природного газу для виробництва теплової енергії, за «фіксованими»
цінами, до необхідних обсягів.

З повагою,
Президент Міжгалузевої аі
«Укртеплокомуненерго»
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