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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.

Узагальнюючи результати проходження підприємствами 
теплокомуненерго (далі - ТКЕ) опалювального сезону 2019 -  2020 р.р., 
можна зробити висновок, що підприємства працювали в штатному режимі, 
створюючи тепло та затишок в будинках (квартирах) мільйонів українців, не 
зважаючи на всі труднощі та негаразди і критичний фінансово-економічний 
стан, який має місце протягом останніх десяти років, завдяки зневажливості 
та неповаги, безвідповідальності, непрофесіоналізму та повній відсутності 
розуміння особливостей роботи підприємств ТКЕ з боку попередніх складів 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), НАК «Нафтогаз 
України» та деяких ЦООВ.

На превеликий жаль з кожним роком працювати підприємствам ТКЕ 
стає все важче, проблем у роботі стає все більше, а уваги та бажання до 
вирішення цих проблем в державі стає дедалі менше.

Хотілося би зупинитися на деяких з цих проблем та надати своє бачення 
їх вирішення:

1. Проблема погашення боргів підприємств ТКЕ за природний газ.
З метою погашення заборгованості підприємств житлово- 

комунального господарства за спожиті енергоносії було прийнято Закон 
України від 03.11.2016 № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій та підприємств централізованого водопостачання і
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водовідведення за спожиті енергоносії» (далі - Закон № 1730), яким 
передбачено реструктуризацію заборгованості станом на 01.07.2016.

Реалізація Закону має свої позитивні результати (укладено 322 
договори реструктуризації на суму 3,05 млрд грн (33,0% від обсягу 
заборгованості, що підлягає реструктуризації). Після погашення цієї суми 
буде списано 1,7 млрд гривень.) При цьому станом на 01.05.2020 року 
підприємствам вже списано пені та штрафних санкцій на суму 2,8 млрд.грн.

Однак, не в повній мірі, повноцінній реалізації Закону № 1730 та 
нарощенню, після його впровадження, боргів сприяли наступні 
чинники:

• відсутність економічно обґрунтованих тарифів на послуги, а також їх 
коригування виключно на енергетичну (газову) складову;

• заборгованість населення за послуги ЖКП (станом на 1 квітня 2020 
року 22,3 млрд грн. за послуги з теплопостачання та постачання гарячої води 
та 5,01 млрд грн. за послуги з водопостачання та водовідведення);

• зарахування НАК «Нафтогаз України» коштів, сплачених 
підприємствами теплоенергетики за поточне споживання природного газу, в 
погашення боргів попередніх періодів.

Зокрема, лише у 2019 році з 41,5 млрд грн сплачених 
теплопостачальними організаціями коштів за природний газ, 17,5 млрд грн 
або 42,2% віднесено НАК «Нафтогаз України» в оплату раніше утворених 
боргів.

Така ситуація призвела до погашення підприємствами ТКЕ 
заборгованості у обсязі 5 млрд гривень без укладання договорів 
реструктуризації (54,4% від обсягу основного боргу, що підлягав 
реструктуризації) та унеможливило списання нарахованих на цю 
заборгованість пені та штрафних санкцій.

Таким чином, станом на 1 травня 2020 року загальний борг 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний 
газ становить 37,8 млрд грн, з урахуванням пені та штрафних санкції. Окрім 
того, 18,7 млрд грн із цього загального боргу становить заборгованість 
утворена після 1 липня 2016 року, що не підлягає реструктуризації та є 
об’єктом для нарахування штрафних санкцій.

Для можливості покращення фінансово-економічного стану 
підприємств ТКЕ Мінрегіоном за активної участі Асоціації, розроблено 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення» (зміни до Закону №
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1730), яким передбачено:

1) перенести дату врегулювання заборгованості з 01.07.2016 на 
01.05.2020;

2) надати можливість врегулювання заборгованості шляхом її 
реструктуризації підприємствам тепло, - водопостачання, утвореної станом 
на 01.05.2020 р. терміном на 60 місяців рівними частинами;

3) після проведення розрахунків за спожитий природний газ -  
списати штрафні санкції нараховані на цю заборгованість, так як відсутнє 
джерело погашення у підприємств ТКЕ, з огляду на відсутність 
законодавчих підстав застосування штрафних санкцій до споживачів за 
період утворення заборгованості за енергоносії.

4) створити законодавчі підстави для здійснення компенсації 
заборгованості за енергоносії підприємствам теплопостачання, утвореної 
після 01.01.2016 р. на умовах співфінансування:

- 50 відсотків - за рахунок коштів державного бюджету (по 1,0 млрд 
грн. щорічно з 2021 по 2025 р.р.);

- 50 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів (по 1,0 млрд 
грн. щорічно з 2021 по 2025 р.р.);

2. Проблема погашення боргів населення перед підприємствами
ТКЕ

На сьогодні основним дебітором є населення (заборгували перед 
підприємствами ТКЕ за тепло та гарячу воду -  22,3 млрд грн).

Вказана заборгованість має тенденцію до збільшення. Відтак, 
підприємства галузі не матимуть необхідного ресурсу для виконання у 
повному обсязі свої зобов’язань, у тому числі і за спожиті енергоносії.

Для вирішення цієї проблеми Мінрегіоном розроблено проект Закону 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 
порядку погашення заборгованості споживачів з оплати за житлово- 
комунальні послуги», метою якого є розв’язання проблеми погашення 
заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що 
утворилася станом на 1 травня 2020 року, шляхом:

^запровадження обов’язкової реструктуризації терміном на 60 
місяців;

2) розповсюдження певних обмежень на боржників з оплати за 
житлово-комунальні послуги (тимчасове обмеження виїзду за кордон та 
керування транспортними засобами).

Довідково: прийняття зазначених законопроектів має відбутися в 
першому півріччі 2020 року для забезпечення своєчасного прийняття
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відповідних підзаконних актів та планування бюджетних видатків 
державного і місцевих бюджетів на 2021 рік.

3. Проблема врегулювання питань практичної реалізації Закону 
України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання» (далі - Закон), який набрав чинності з 02.08.2017, 
встановлено вимоги щодо оснащення будівель вузлами комерційного обліку 
води та теплової енергії операторами зовнішніх інженерних мереж.

Пунктом 1 частини першої статті 14 Закону встановлено, що у разі 
порушення строків встановлення або заміни вузлів комерційного обліку 
теплової енергії, гарячої чи питної води на суб’єктів господарювання - 
операторів зовнішніх інженерних мереж накладається штраф у розмірі 1 
відсотка суми платежів, нарахованих за останній місяць, в якому 
надавалася відповідна комунальна послуга споживачам, будівлі яких не 
обладнано вузлами обліку.

Згідно з пунктом 1 розділу IV «Прикінцеві і перехідні положення» 
Закону пункт 1 частини першої статті 14 набирає чинності з 1 серпня 
2020 року.

Отже, з 1 серпня 2020 року до суб’єктів господарювання у сферах 
теплопостачання та водопостачання, які є операторами зовнішніх 
інженерних мереж, застосовуватимуться штрафні санкції за порушення 
вимог щодо оснащення будівель вузлами комерційного обліку.

Разом з тим для виконання операторами зовнішніх інженерних 
мереж вимог Закону в частині забезпечення стовідсоткового оснащення 
будівель вузлами комерційного обліку води та теплової енергії необхідний 
значний обсяг фінансових ресурсів. Такі фінансові ресурси відсутні як у 
операторів зовнішніх інженерних мереж, так і органів місцевого 
самоврядування.

При цьому норма Закону щодо встановлення вузлів комерційного 
обліку за рахунок власника (співвласників) будівлі на практиці також 
не реалізується.

Ситуація значно ускладнилася у зв’язку із запровадженням в 
Україні карантину та обмежувальних заходів, пов’язані із поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19).

Тому, вважаємо за необхідне терміново внести зміни до пункту 1 
розділу IV «Прикінцеві і перехідні положення» Закону та ввести обопільне 
застосування до суб’єктів господарювання - операторів зовнішніх 
інженерних мереж та власників будівель фінансових санкцій за
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порушення законодавства у сфері забезпечення оснащення будівель вузлами 
обліку теплової енергії, гарячої чи питної води.

4. Проблема врегулювання питань практичної реалізації Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги»

Наразі накопичилося досить багато питань, пов’язаних із практичною 
реалізацією Закону України «Про житлово-комунальні послуги», і 
вирішення їх можливе лише за допомогою законопроекту №2458, 
зареєстрованого у Верховній Раді України ще у листопаді минулого року та 
перереєстрованого у Верховній Раді України вже нинішнього скликання.

Перш за все це можливість запровадження публічних договорів про 
надання комунальних послуг, мінімізація збитків підприємств галузі, 
уникнення диференціації тарифів на гарячу воду (з ІТП та без ІТП), тощо.

5. Необхідність передачі повноважень з регулювання діяльності 
підприємств теплопостачання від НКРЕКП до місцевих органів влади

До 2017 року близько 97% ринку виробництва і надання комунальних 
послуг було охоплено суб’єктами господарювання, діяльність яких 
регулювалася НКРЕКП.

У 2017 році, з нашої точки зору через технічну та фізичну 
неможливість з боку НКРЕКП якісно провадити державне регулювання 
суб'єктів теплопостачання, регулятором були прийняті постанови від 
22.03.2017 №307 та №308, якими було затверджено нові Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності у сферах теплопостачання і 
централізованого водопостачання та водовідведення, значна кількість 
підприємств перейшла від НКРЕКП на місцевий рівень регулювання (було 
передано на місцевий рівень 207 підприємств теплопостачання із 254 (або 
81%) та 88 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства із 144 
(або 61%).

При цьому у 2017 році від НКРЕКП на місцевий рівень передано 
підприємства теплопостачання із значними обсягами збитків, кредиторської 
та дебіторської заборгованості.

Досягти самоокупної діяльності суб'єктів природних монополій та 
суб'єктів господарювання на суміжних ринках за допомогою регулювання 
НКРЕКП (відповідне завдання передбачено НКРЕКП пунктом 5 частини 
першої статті 3 Закону України «Про державне регулювання у сферах 
комунальних послуг») не вдалося.

Причинами збитковості підприємств тепло-, водопостачання та 
водовідведення стали:
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1) несвоєчасний перегляд тарифів на теплову енергію та комунальні 
послуги уповноваженим органом - НКРЕКП;

2) невідповідність фактичних обсягів реалізації теплової енергії 
обсягам теплової енергії, що врахованих у тарифах, встановлених НКРЕКП.

Зокрема, під час реалізації повноважень НКРЕКП щодо встановлення 
тарифів на послуги з теплопостачання спостерігались непоодинокі випадки 
коригування протягом багатьох років лише окремих статтей витрат (на базі 
тарифів, встановлених на основі висновків Державної інспекції з контролю за 
цінами ще у 2008-2009 рр.), а не перегляд всього тарифу (з врахуванням 
зміни обсягів виробництва теплової енергії та надання комунальних послуг).

Як наслідок, після передачі окремих підприємств на місцевий рівень, 
органи місцевого самоврядування з метою забезпечення покриття витрат 
таких підприємств, вимушені були приводити тарифи до економічно 
обґрунтованого рівня (при незмінних цінах на газ).

Неефективність державного регулювання є наслідком значного обсягу 
заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий газ.

Наразі НКРЕКП регулюється лише 27 підприємств теплопостачання.
Враховуючи неефективне регулювання НКРЕКП суб’єктів

господарювання у сфері теплопостачання пропонується передати 
повноважень з ліцензування господарської діяльності у  сфері 
теплопостачання та, відповідно, встановлення тарифів на теплову енергію 
та комунальні послуги (послуги з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води) від НКРЕКП до місцевих органів влади;

Станом на сьогодні Мінрегіоном спільно з Асоціацією розроблено 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та водовідведення», який передбачає 
вирішення цього питання.

Окрім зазначеного вище, повідомляємо, що протягом останніх 5 років 
органи місцевого самоврядування і їх комунальні підприємства, стикнулися 
із вкрай неефективним здійсненням держави, в особі НКРЕКП, своїх 
повноважень в сфері тарифоутворення, а саме встановлення підприємствам 
ТКЕ економічно необгрунтованих тарифів. Зокрема тарифи, які 
встановлювалися національним регулятором не забезпечували здійснення 
необхідних витрат на виконання правил технічної експлуатації котелень та 
теплових мереж, інших технічних регламентів, до тарифів у необхідних 
розмірах не включаються такі економічні складові як заробітна плата, індекс 
інфляції, ціни виробників на основні засоби, амортизаційні відрахування 
тощо. Включена протягом 2016-2017 років до складу тарифів ціна
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природного газу була значно нижчою від тієї, за якою НАК «Нафтогаз 
України» постачав енергоносій згідно укладених договорів підприємствам 
ТКЕ. Збитки підприємств теплопостачання від такого регулювання станом на 
01.01.2020 р. перевищили 5,7 млрд.грн. , різниця в тарифах - 22,4 млрд.грн., 
заборгованість за спожитий природний газ - близько 37 млрд.грн., а штрафні 
санкції НАК «Нафтогаз України» застосовані до підприємств теплостачання 
за спожитий, але не оплачений енергоресурс, перевищили 10 млрд.грн. Не 
зважаючи на це, підприємства із своїх збиткових тарифів змушені 
фінансувати утримання НКРЕКП, зокрема і фонд оплати праці працівників 
регулятора, перераховуючи кошти до спеціального фонду Державного 
бюджету, знаходячись при цьому на межі банкрутства та з кількамісячними 
боргами з виплати заробітної плати.

За таких умов на рахунки постачальників теплової енергії 
накладаються арешти, не виділяються номінації на постачання природного 
газу тим самим блокується безаварійне та стабільне проходження 
опалювального сезону.

Як приклад станом на 02.04.2020 р., за поданням НАК «Нафтогаз 
України», Державною виконавчою службою Міністерства юстиції України, 
накладено арешти та проводиться списання на користь останнього, коштів з 
усіх поточних рахунків КП «Теплопостачання міста Одеси» та обласного 
комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго», що призводить в 
умовах введеного в державі карантину у зв'язку з епідемією «СОУГО-19», до 
невиплати заробітої плати п'яти тисячам працівникам зазначених 
підриємств, позбавляючи їх можливості захистити себе та своїх рідних від 
небезпечної хвороби. Такий стан справ характерний на сьогодні для 
більшості підприємств теплопостачання України, регулювання яких 
здійснювалося державою.

6. Проблема формування та встановлення тарифів на теплову 
енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії

Тарифи на теплову енергію та її виробництво, які розраховані за 
механізмом статті 20 Закону України «Про теплопостачання» (тобто, нарівні 
90% від газового) не завжди забезпечують покриття економічно 
обґрунтованих витрат, понесених підприємствами на виробництво теплової 
енергії (особливо в умовах зниження цін на газ та перегляду в сторону 
зменшення тарифів на теплову енергію з газовою складовою). При цьому 
Закон не дозволяє формувати тарифи на теплову енергію, вироблену з 
використанням альтернативних джерел енергії, за вимогами Порядку 
формування тарифів, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 №869.
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З метою врегулювання цього питання розроблено проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання»»
щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання».

7. Формування тарифів на теплову енергію та комунальні 
послуги, враховуючи умови функціонування ринків газу та електричної 
енергії та щомісячну зміну тарифів

В умовах функціонування ринків природного газу та електричної 
енергії, вартість природного газу і електричної енергії для підприємств 
теплопостачання змінюється щомісяця.

При цьому на законодавчому рівні механізмів автоматичного 
коригування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги зазначеними 
підприємствами, що враховували б постійні цінові зміни складових тарифів, 
не передбачено.

Будь-яка зміна вартості природного газу, електричної енергії впливає 
на розмір тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, 
оскільки ці складові у структурі собівартості послуг є найбільшими. За 
даними галузевої звітності, у структурі собівартості теплової енергії витрати 
на природний газ займають в середньому 80-85%.

Тому необхідно внести зміни до Порядку формування тарифів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869, 
з метою врегулювання цього питання.

8. Щодо рахунків із спеціальним режимом використання
Відповідно до вимог статті 19-1 Закону України «Про 

теплопостачання» оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю 
або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, 
здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними 
організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання 
споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним 
режимом використання, які відкривають теплопостачальні та 
теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від 
теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її 
подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата 
теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки 
забороняєт ься.

Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із 
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з
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постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки 
затверджено постановою від 18 червня 2014 р. № 217.

Алгоритм розподілу коштів за допомогою рахунків із спеціальним 
режимом використання призводить до дефіциту обігових коштів підприємств 
теплопостачання та не вирішує проблему заборгованості за спожитий 
природний газ.

Підприємства теплопостачання фактично позбавлені можливості 
управляти своїми надходженнями за реалізовану теплову енергію.

Враховуючи те, що діючим законодавством України права 
постачальника природного газу у взаємовідносинах з підприємствами 
теплопостачання врегульовано на достатньому рівні, то норми Закону 
України «Про теплопостачання» потребують термінового перегляду в 
частині застосування до підприємств теплопостачання рахунків із 
спеціальним режимом використання для розрахунків за спожитий природний 
газ, або їх відміни взагалі.

З цією метою нобхідно розробити проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо 
вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання у сфері теплопостачання».

До зазначених вище проблем, за рішенням НКРЕКП, додалася ще одна 
дуже серйозна проблема, яка може призвести до повної зупинки роботи 
підприємств теплопостачання та повністю зірвати плани з підготовки галузі 
теплопостачання до роботи в новому опалювальному сезоні 2020/202Ір.р., а 
саме застосування з 1 січня 2020 року нового принципу оплати спожитого 
природного газу. Це проблема недосконалих механізмів розрахунку вартості 
послуги з розподілу природного газу, а також визначення обсягів газу, які 
використовуються для розрахунків вартості такої послуги.

Зокрема сума щомісячного платежу споживача за послугу з розподілу 
визначається шляхом множення обсягу спожитого протягом минулого року 
природного газу на тариф послуги з розподілу газу, і ділення отриманого 
результату на 12 рівних платежів. Застосований принцип прямо протирічить 
пункту 17 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року № 2246, які 
передбачають розрахунковим періодом для визначення розміру оплати 
послуг з газопостачання календарний місяць. При цьому слід зазначити, що 
комунальні підприємства теплопостачання, які працюють лише під час 
опалювального сезону, в інший період часу фізично не мають надходжень 
коштів для щомісячної оплати послуги з розподілу природного газу, а ті які 
надходять в міжсезоння від споживачів теплової енергії, як заборгованність,



10

відповідно до постанови КМУ від 18.06.2014 р. № 217 «Про затвердження 
Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення розрахунків з постачальником 
природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» майже повністю 
(більше 90%), без втручання підприємства, автоматично, банком 
перераховуються на рахунки НАК «Нафтогаз України» як оплата за 
спожитий природний газ та погашення заборгованності за нього. При цьому 
ще раз наголошуємо, що оплата за розподіл природного газу здійснюється 
виходячи з обсягу споживання 2019 р., який майже на 40% був більшим ніж 
маємо у 2020 р. Відповідно підприємства повинні сплачувати набагато 
більше коштів газорозподільним компаніям за розподіл природного газу, які 
непередбачені тарифами на теплову енергію, по суті авансуючи їх.

Для оперативного вирішення та стабілізації ситуації, зважаючи на 
надскладний фінансово-економічний стан підприємств теплопостачання, а 
також на необхідність забезпечення стабільності проходження нинішнього 
опалювального сезону, проведення підготовки теплового господарства 
України до опалювального сезону 2020-2021 р.р., окрім зазначених вище 
проблем в галузі теплопостачання, нагально необхідно :

-зняти арешти з поточних рахунків КП «Теплопостачання міста 
Одеси», обласного комунального підприємства
«Донецьктеплокомуненерго» та інших підприємств комунальної 
теплоенергетики України, і відкликання органами Державної виконавчої 
служби Міністерства юстиції України, виконавчих документів на примусове 
виконання рішень та припинити арешти рахунків і виконавчі впровадження 
до моменту закінчення введеного карантину;

-зобов’язати державну виконавчу службу не накладати арешти на 
рахунки теплопостачальних підприємств до виконання нею рішень судів із 
стягнення заборгованості із споживачів за теплову енергію;

-підготувати проект Закону України про термінове введення до кінця 
поточного 2020 року, мораторію на нарахування та стягнення штрафних 
санкцій, з підприємств теплопостачання, на заборгованість за спожитий, але 
не повністю оплачений природний газ та інші енергоносії (з причин 
незалежних від них), для чого внести зміни до низки законодавчих актів, 
зокрема Господарського кодексу України, Закону України «Про виконавче 
впровадження». Одночасно, цим законопроектом, переглянути в сторону 
зменшення розміри нарахування штрафних та фінансових санкцій, які 
можуть застосовуватися до ТКЕ - до рівня розмірів штрафних санкцій та 
пені, які може застосовувати теплопостачальне підприємство до своїх 
споживачів, зокрема до населення, споживання теплової енергії яким,



перевищує 85% від всієї теплової енергії, що виробляється. До вирішення 
цього питання розробити механізм забезпечення захисту інтересів 
теплопостачальних підприємств у відносинах з НАК «Нафтогаз України», 
шляхом встановлення штрафних санкцій на рівні не вищому, ніж 
теплопостачальні підприємства можуть застосовувати до власних 
споживачів;

-внести зміни, до п.2 підпункту 12 постанови Кабінету Міністрів 
України від 2 квітня 2020 р. № 255, виклавши її в наступній редакції:

12) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу 
електричної енергії здійснювати відключення та обмеження нижче 
технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств 
централізованого водопостачання та водовідведення, підприємствам 
теплопостачання, які виробляють, транспортують та постачають теплову 
енергію споживачам всіх категорій, незалежно від форми власності, 
вугледобувних підприємств;

-  прискорити розроблення, погодження з ЦОВВ та внесення до 
Верховної Ради України законопроектів передбачених Програмою діяльності 
Кабінету Міністрів України схваленою 04.10.2019 року постановою 
Верховної Ради України №188-ІХ , розділ X цілью 10.5 «Українці отримують 
якісні комунальні послуги», зокрема проекту закону України «Про внесення 
змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності підприємств у 
сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та 
водовідведення», проекту Закону України «Про внесення змін до закону 
України №1730» (перенесення дати врегулювання кредиторської 
заборгованості на 01.05.2020) та проекту закону щодо визначення механізму 
реструктуризації заборгованості населення та обов'язкових умов укладення 
боржниками договорів реструктуризації;

-внести зміни до п.31 Постанови КМУ від 29.04.2016 р. №357 «Про 
затвердження Примірного договору про постачання природного газу 
виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії», в частині 
черговості оплати за спожитий природний газ підприємствами ТКЕ, де на 
першій позиції повинна бути оплата за поточне споживання природного газу, 
на наступній - сплата заборгованості, і тільки потім виконавчий збір і 
штрафні санкції;

-  терміново вирішити питання фінансування, передбачивши кошти у 
Державному бюджеті України на 2020 рік, на компенсацію різниці в тарифах, 
за усіма категоріями споживачів, що утворилася до 01.01.2016 р., і 
залишилася станом сьогодні непогашеною;
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-рекомендувати НКРЕКП вжити всіх можливих заходів щодо 
максимального зниження вартості електричної енергії на різних сегментах 
енергетичних ринків (першочергово на РДН (РДН- ринок на добу наперед);

-рекомендувати НКРЕКП терміново повернути порядок розрахунку 
вартості послуги з розподілу природного газу, який діє з ОЕ0Е2О20 р., до 
порядку розрахунків, який діяв до зазначеної дати, а саме до розрахунків за 
розподіл природного газу в залежності від фактично використаного обсягу 
природного газу у місяця його споживання.

Шановний, Денисе Анатолійовичу, вважаємо, що проблеми, які мають 
місце в галузі теплопостачання потребують негайного вирішення і від того 
наскільки швидко вони будуть вирішені залежить енергетична безпека 
держави і особливо в умовах надзвичайної ситуації, яку маємо на сьогодні в 
Україні. Тому просимо Вас, терміново, під Вашим головуванням, провести 
нараду за участю представників Комітету Верховної Ради України з 
енергетики та житлово-комунального господарства, Міністерства 
фінансів України, Міністерства юстиції України, Мінекоенерго, 
Мінрегіону, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України», Асоціації міст України, 
Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго», міських голів найбільших міст України та 
керівників теплопостачальних підприємств цих міст, представників ЗМІ 
та громадськості.

Сподіваємося на Ваше розуміння проблем, які мають місце у галузі 
теплопостачання та на Вашу підтримку.

З повагою,
Президент Міжгалузевої асоціації 
«У кртеплокому ненерго»


