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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.

З введенням в дію Постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу СОУГО-19» та Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення 
і поширення коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» від 18.03.2020 року, 
підприємства теплопостачання зіштовхнулись із неабиякими форс- 
мажорними обставинами.

Введення карантину дуже ускладнило роботу підприємств з логістики 
транспорту для доставки працівників на робочі місця, підприємства несуть 
додаткові витрати не передбачені тарифом із дезінфекції приміщень та 
забезпечення засобами захисту працівників, які обслуговують системи 
теплопостачання (котельні, теплові мережі, бойлерні, тощо).

Також, спостерігається суттєве зниження активності громадян та 
бізнесу з оплати спожитих послуг з теплопостачання, яка протягом березня 
по деяким містам вже зменшилась на 30-35% і продовжує падати далі.

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
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теплових мереж, інших технічних регламентів, до тарифів у необхідних 
розмірах не включаються такі складові як заробітна плата, індекс інфляції, 
амортизаційні відрахування тощо. Включена протягом 2016-2017 років до 
складу тарифів ціна 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 року перевищили 5,7 млрд.грн., різниця в 
тарифах -  22,4млрд.грн., заборгованість за спожитий природний газ -  
близько 40 млрд.грн., а штрафні санкції НАК «Нафтогаз України» за 
спожитий, але не оплачений енергоресурс перевищили 10 млрд.грн. Не 
зважаючи на це, підприємства із своїх збиткових тарифів змушені 
фінансувати утримання НКРЕКП, 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, через заборгованість за природний газ, тим самим блокується 
безаварійне та стабільне проходження опалювального сезону.

Як приклад станом на 20.03.2020 р., за поданням Е1АК «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, до невиплати заробітної плати п’яти 
тисячам працівникам зазначених підприємств, 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.

У зв’язку із зменшенням обсягів надання послуг з теплопостачання 
(тепла зима, проведення перерахунків згідно з постановою КМУ від 
24.12.2019 №1082 тощо), недоотриманням при цьому підприємствами 
частини грошових коштів, не контрольованому росту вартості витрат 
непередбачених тарифом, практично всі підприємства не в змозі виконувати 
ліцензійні умови, зокрема у частині дотримання структури тарифів, і 
своєчасно проводити оплату спожитого природного газу та електричної 
електричну енергії.

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
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України до опалювального сезону 2020-202Ір.р., просимо Вас, шановний 
Денисе Анатолійовичу, надати доручення відповідним ЦООВ щодо 
вирішення першочергових нагальних проблем теплоенергетики, зокрема :

1. Міністерству юстиції України:
• терміново розглянути можливість зняття арештів 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 виконавчу службу не накладати арешти на рахунки 
теплопостачальних підприємств до виконання нею рішень судів із стягнення 
заборгованості із споживачів за теплову енергію.

2. Міністерству розвитку громад та територій України:
• терміново розглянути питання щодо визнання 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» такою, що втратила чинність, через її 
невідповідність Конституції України та яка була прийнята виключно для 
захисту інтересів НАК «Нафтогаз України» і призводить до розвалу 
централізованого теплопостачання України;

• 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.

3. Міністерству фінансів України:
• при перегляді державного бюджету України на 2020 рік передбачити 

кошти на компенсацію різниці в тарифах, за усіма категоріями споживачів, 
що утворилась до 01.01.2016 року і залишилася непогашеною та покриття 
збитків від встановлення НКРЕКП економічно необгрунтованих тарифів з 
01.01.2016 року по даний час.

Також просимо Кабінет Міністрів України:
■ звернутися до Верховної Ради України з проханням щодо термінового 

винесення в сесійний зал для розгляду та прийняття законопроекту №2458
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«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих 
питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», який вирішить 
проблемні питання пов'язані з впровадженням в повному обсязі Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги»;

■ прискорити 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;

■ віднести підприємства теплопостачання, на період карантину, до 
категорії захищених споживачів без додаткових умов.

Шановний, Денисе Анатолійовичу, вважаємо, що проблеми, які мають 
місце в галузі теплопостачання, а їх ще чимало, потребують негайного 
вирішення і від того наскільки швидко вони будуть вирішені залежить і 
енергетична безпека держави і особливо в умовах надзвичайної ситуації, яку 
маємо на сьогодні в Україні.

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

З повагою,
Президент Міжгалузевої асоціації
«Укртеплокомуненерго» А.А. Блащук


