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щодо недопущення кризового стану теплопостачальних підприємств
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що
надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим
постачальником природного газу» від 18.06.2014 №217 підприємства теплокомуненерго зобов’язані проводити
розчеплення грошових коштів, які надходять на їхні рахунки від реалізованої теплової енергії споживачам за
алгоритмом, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі – НКРЕКП).
Однак, при прийнятті постанови не були враховані пропозиції Асоціацій щодо введення в алгоритм
захищених статей видатків, зокрема: зарплата, електроенергія, податки, кредити, аварійні ремонти. Також
алгоритмом не передбачено видатків (витрат) на проведення розрахунків за інвестиційними програмами
підприємств згідно постанови Уряду від 09.10.2013 №750. З часу прийняття постанови до неї вже двічі вносили
зміни (від 10.09.2014 № 444 та від 08.10.2014 № 568), що говорить про її недосконалість.
Оскільки станом на 1 січня 2015 р. тарифами на теплову енергію відшкодовується близько 90%
фактичної собівартості витрат на її виробництво, транспортування та постачання, і не враховуються фактичні
обсяги реалізованої теплової енергії, амортизаційні відрахування, питомі норми витрат палива на виробництво 1
Гкал теплової енергії, інфляційну складову тощо, діяльність підприємств теплоенергетики стала збитковою.
Окрім того, є абсолютно не зрозумілими дії НАК «Нафтогазу України», що порушуючи постанову Уряду
від 18.06.2014 № 217 та Бюджетний кодекс України, значну частину коштів, сплачених підприємствами за поточне
споживання природного газу в 2014 році (в тому числі профінансованих з державного бюджету як різниця в
тарифах, пільги та субсидії для населення) відносить на оплату боргів минулих періодів та погашення пені та
штрафів, які в багатьох випадках виникли не з вини підприємств теплопостачання.
Окрім цього, постановою НКРЕКП від 30.12.2014 № 1054 «Про затвердження реєстру нормативів
перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання
теплопостачальних і теплогенеруючих організацій як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з
централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата
теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію, на січень 2015
року» передбачено, що всі кошти, що надходять як оплата від споживачів за отримані послуги з теплопостачання,
перераховуються на спеціальні рахунки гарантованого постачальника природного газу.
Станом на сьогодні така ситуація вже призвела до затримок у виплаті заробітної плати,
відсутності у підприємств обігових коштів для здійснення господарської діяльності, відключень від
енергопостачання, неможливості сплати податкових зобов'язань, а в подальшому може привести до
соціального вибуху та кризи, що завдасть непоправної шкоди енергетичній безпеці держави.
З метою недопущення техногенних катастроф та кризових ситуацій, які можуть стати загрозою життю та
здоров’ю населення, Асоціація міст України та Міжгалузева асоціація «Укртеплокомуненерго» звернулися
до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням прийняти
невідкладні заходи для стабілізації ситуації в галузі. Зокрема, Асоціації пропонують внести зміни до
постанови Уряду від 16.06.2014 р. №217, в частині встановлення нормативу розподілу коштів з рахунків із
спеціальним режимом використання теплопостачальних підприємств, відповідно до структури затвердженого
тарифу на теплову енергію, гарантувавши фінансове забезпечення захищених статей (заробітна плата; податки;
витрати на електроенергію; кредити, залучені від міжнародних фінансових структур під гарантії держави та
органів місцевого самоврядування).
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