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Шановнi панове урядовцi!
,Щоводимо

до Вашого вiдома ситуацiю з природним газом в

MicTi
середнrI температура зовнiшнього

В

жовтнi 202t року
повiтря була нижчою, нiж у ан€шогiчнi перiоди пошереднiх poKiB i
оп€lлювutльний перiод 202112022 розпочався згiдно розпорядження мiського

Старокостянтиновi.

з

10 жовтня
голови м. Старокостянтинова вiд 08.t0.202| року М 3512021-p
202t року.
Вiдповiдно до укjIаденого договору постачання природного газу вiд
29.06.2021 р. j\b 7503-НГТ-34 пiдприемство вiдбирас природний газ дJuI
виробництва тепловоi енергii споживачам таких категорiй як населеннrI
бюджетнi установи та iншi споживачi.
За перiод з 10 жовтня по 14 жовтня 2021r року середнъодобове
споживання природного газу скл€rпо 27 740 м3, в тому числi дпя виробництва
тепловоi енергiТ:

22 608 мз
4 7Iб мз
416 м3
сгtоживаннrl природного газу у жовтнi 202| р.

обсяг I (фiксований)
обсяг III (фiксований)
обсяг II

-

може

скJIадати:

22 608 * 22 дн1:497 376 мЗ
4 7Iб * 22 днt : 103 752 мЗ

4Iб

*

22

лнt :9

|52м3

б10 280 м3

Коли за договором замовленi обсяги природного газу на жовтень 2021' РОКУ
206 883 м3
20 853 мз
з82 544
610 280 м3

обсяг I (фiксований)
обсяг III (фiксований)
об

видiлених обсягiв природного гuву по Обсяry I та
Обсяry III для надання нЕuIежних i якiсних посJý/г тепловоi енергii на опапення
сезонi гаряча воДа не
будiвель споживачiв не вистачае, в цъому оп€tлюв€tльному

В зв'язку iз тим, що

подавалась.

Визначених обсягiв природного .шу, розрахованих на пiдставi даних про
фактичне споживання протягом трьох poKiB для виробництва тепловоi енеРГiI

категорiям споживачiв населення та бюджетнi установ, - не висТачае,
вiдпоЬiдно, Обсяг I (фiксований) та Обсяг III (фiксований) по визначенiй цiнi
природного г€lзу, згiдно Меморандуму, набагато меншi, нiж фактичнi, так яК
оп€tлювЕLльний сезон в цъому роцi розпочато ранiше, нiж у попереднi роки та

нашому пiдприсмству переданi об'екти бюджетноi сфери (школи, садочки) для
забезпеченнrI ix теплом, якi були на обслуговуваннi у iншого пiдприемстВа <Теплоi хати)>, що на съогоднi збанкрутiла.
Щi cyTTeBi фактори не були прийнятi до уваги при заповненнi договору на
постачання природного газу.

Просимо Вас збiльшити замовленi обсяги природного гЕву на жовтень
202| року та встановити:

обсяг I (фiксований) в кiлькостi 497 37б м3 (чотириста дев'яносто ciM тисяч
триста сiмдесят шiсть м3)
обсяг III (фiксований) в кiлькостi 103 752 м3 (сто три тисячi ciMcoT п'ятдесят
два м')

та зменшити обсяги
встановити:
обсяг II в кiлькостi 9

споживання природного газу

!52

мЗ (дев'ять тисяч сто

у

жовтнi 2021 р. та

п'ятдесят два м3).

Щодатки

Копiя розпорядження мiського голови вiд 08.|0.202| р. Ns З5tl202|-р <Про
початок опаJIюв€uIьного

сезону 202112022 poKiB>, на

1

листi.

копiт.договорiв щодо надання посJý/ги з цостачання тепловоi енергii закладам
освiти, на двадцяти двох листах.
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