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ПРОТОКОЛ № 12
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
12 жовтня 2021 року

смт. Літин

Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
надзвичайних ситуацій Літинської селищної ради, селищний голова Бичок А.І.

та

Присутні: члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Літинської селищної ради (за списком).
І. Про виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з відсутністю постачання
природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022
років.
Відповідно до Меморандуму про взаєморозумінн щодо проблемних питань у
сфері постачання тепла та гарячої врди в опалювальному сезоні 2021-2022 років
(далі – Меморандум), підписаного 30 вересня 20221року між Кабінетом Міністрів
України, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерства
енергетики України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України,
Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, «Асоціацією міст
України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад
вартість природного газу на виробництво теплової енергії для постачання тепла і
гарячої води різним категоріям споживачів. Зокрема, для категорії бюджетних
організацій зафіксовано вартість природного газу в розмірі 16,40 гривень на один
кубічний метр, з ПДВ без вартості транспортування і розподілу (далі – пільговий
тариф), який буде постачатись ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» до 01 січня 2023 року.
При цьому вартість природного газу, яка формується на вільному ринку,
відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», протягом серпняжовтня поточного року коливається в межах від 18,0 грн. до 38,5 грн. за 1 куб.м.
Таким чином,закуповуючи природний газ по цінах вільного ринку, який
значно перевищує пільгову вартість визначену в Меморандумі, з врахуванням
вимог Закону України «Про публічні закупівлі», бюджетні заклади отримують прямі
збитки.

Крім того, інші постачальники природного газу (крім ТОВ «Нафтогаз
Трейдинг») відмовляються постачати газ по нижчій вартості, ніж та, що сформована
на ринку, та розривають договори на постачання природного гзу з бюджетними
закладами в односторонньому порядку.
У зв’язку з відсутністю догоорів наразі постачання природного газу до
бюджетних закладів не здійснюється, що прирівнюється до надзвичайної ситуації
внаслідок аварій на системах життєзабезпеченнях (в даному випадку системах
газопостачання.
Відповідно до пункту 5 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004
року № 368 (із змінами та доповненнями), надзвичайна ситуація, що склалась із
відсутністю постачання природного газу відноситься до регіонального рівня.
Відповідно до рішення позачергового засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2021 року
(протокол № 18) з урахуванням обговорень
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років та подальшим
виникненням загрози життю та здоровю населення та завдання значних
матеріальних збитків, відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу
цивільного захисту України, визнати надзвичайною ситуацією.
2. Взяти до відома, що надзвичайна ситуація, що склалася у зв’язку з
відсутністю постачання природного газубюджетним установам на осінньо-зимовий
період, відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій
попередньо класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру
регіонального рівня.
3. Рекомендувати бюджетним установам Літинської селищної територіальної
громади, що фінансуються з різних рівнів бюджетів та закуповують природний газ
для потреб опалення та гарячого водопостачання, при здійсненні закупівлі
природного газу застосовувати норми частини 3 пункту 2 статті 40 Закону України
«Про публічні закупівлі», а саме проведення переговорної процедури з
газопостачальними компаніями.
4. Контроль за виконанням цього покласти на заступника селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів Мельника В.Б.
Голова комісії,
селищний голова
Секретар комісії,
головний спеціаліст з
питань мобілізаційної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними
органами селищної ради

Анатолій БИЧОК

Руслан ЗЕЛІНСЬКИЙ

