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   13.03.2013                                                                       
                              Першому віце-прем’єр-міністру  України                                 

                                                                     Арбузову  С.Г. 
Про захист вітчизняних  
товаровиробників  
 
                                      Шановний Сергію Геннадійовичу! 
 

Звертаюся до Вас з приводу подій, які відбуваються у сфері газопостачання в 
Сумській області та загрожують паралізувати роботу багатьох промислових 
підприємств.  

Суть справи: з 8-00 години 1 березня 2013 року працівники Публічного 
акціонерного товариства «Сумигаз» розпочали роботу з відключення від 
газопостачання підприємств Сумської області. Вказані роботи проводилися у зв’язку 
з відсутністю у споживачів планових лімітів природного газу на березень 2013 року. 

Наприкінці кожного місяця (до 25 числа) всі газопостачальні підприємства 
подають до ПАТ «НАК «Нафтогаз України» заявки, де вказуються заплановані обсяги 
(ліміти) постачання природного газу своїм споживачам на наступний календарний 
місяць.  

Відповідно до пункту 4.2. «Порядку розроблення та погодження прогнозного 
річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового 
(розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і 
затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам», 
затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
№ 920 від 26.11.2012 року, оператор щомісяця формує місячний плановий розподіл 
обсягів постачання природного газу споживачам та не пізніше 27 числа місяця, що 
передує місяцю постачання газу, доводить його до газотранспортних, газодобувних та 
газорозподільних підприємств для забезпечення транспортування цих обсягів 
природного газу споживачам та здійснення контролю за відпуском природного газу. 

Наказом Міністерства палива та енергетики України № 463  від 05.11.2010 року 
«Про призначення оператора Єдиної газотранспортної системи України» покладено 
функції оператора Єдиної газотранспортної системи України на Публічне акціонерне 
товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». 

З невідомих причин НАК «Нафтогаз України» затвердив планові ліміти 
природного газу для споживачів всієї України на березень місяць лише близько 16-00 
години 1 березня 2013 року. До вказаного часу було примусово припинено 
газопостачання наступним підприємствам: 

- ТОВ «Керамейя» - найбільший виробник будівельних матеріалів північно-
східного регіону України; 



- ТОВ «Горобина» - єдиний виробник лікеро-горілчаної продукції в Сумській 
області; 

- ТОВ «Фрунзе-Профіль» - виробник металевих виробів та насосного 
обладнання;  

- ПрАТ «Хлібокомбінат «Залізничник» - виробник, що забезпечує своїми  
хлібобулочними виробами місто Тростянець, шкільні та дошкільні заклади, інші 
бюджетні установи, сільське населення  Тростянецького та Охтирського районів 
Сумської області. 

Наведений перелік не є вичерпним, проте  красномовно свідчить про небезпеку 
подібних дій газових чиновників. 

Слід зазначити, що вищезазначені споживачі наперед оплатили газ на 
березень 2013 року. Не зупинило газовиків навіть те, що на цих підприємствах 
тривав виробничий технологічний процес та в печах знаходилася відповідна сировина 
для виготовлення готової продукції. Авральне відключення газу зумовлює  
безповоротні технологічні та виробничі втрати, а інколи й до виходу з ладу 
теплових агрегатів.  

Посадові особи ПАТ «Сумигаз» протиправно знехтували вимогами «Правил 
користування природним газом для юридичних осіб», затверджених Постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1181 
від 13.09.2012 року, зокрема, пунктом 5.2.4. в якому встановлено, що у разі 
невиконання зобов’язань з поставки газу постачальником за нерегульованим тарифом 
постачання природного газу споживачу гарантованим постачальником відновлюється 
у повному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення виконання 
зобов’язань постачальником природного газу за нерегульованим тарифом. 

ПАТ «Сумигаз», який Постановою Кабінету Міністрів України № 705 від 25 
липня 2012 року визначений гарантованим постачальником природного газу для 
суб’єктів господарювання на території Сумської області, у випадку відсутності 
планових лімітів має здійснювати постачання природного газу споживачам, як 
гарантований постачальник.     

Ситуація з поновленням газопостачання промисловим споживачам також є 
незрозумілою. Незважаючи на те, що планові ліміти газу з’явилися ще 1 березня 
цього року,  для ТОВ «Горобина» та ТОВ «Фрунзе-Профіль» відновили 
газопостачання лише через три доби, а ПрАТ «Хлібокомбінат «Залізничник» у зв’язку 
з відсутністю газу не працює до сьогоднішнього дня. 

З метою захисту законних інтересів вітчизняних виробників  просимо Вас: 
вжити необхідних заходів  щодо  забезпечення гарантованого газопостачання  

ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Сумигаз» підприємствам Сумщини; 
 сприяти притягненню  до відповідальності посадовців ПАТ «НАК «Нафтогаз 

України», ПАТ «Сумигаз», винних у безпідставному відключенні газопостачання 
підприємствам Сумщини.  

 
 
 
 
З повагою 
голова Громадської ради                                        В.О.Демура  
 


