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№ 4 від 22 січня 2020 р. Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг 
Тарасюку В.В.

Шановний Валерію Володимировичу!

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго» (далі -  Асоціація), яка представляє інтереси 
найбільших підприємств усіх регіонів України, що здійснюють виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії, висловлює Вам свою повагу 
та вдячність за співпрацю.

Згідно з повноваженнями, визначеними законами України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг» та «Про теплопостачання», НКРЕКП встановлює 
тарифи на теплову енергію, ліцензування діяльності яких здійснюється 
НКРЕКП.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики 
та комунальних послуг» від 19.12.2019 № 394-ІХ (який набув чинності з 
29.12.19), зокрема внесені зміни до Закону «Про державне регулювання у 
сфері комунальних послуг» у частині визначення поняття «тарифи на 
комунальні послуги» до переліку яких, включено тариф на послугу 
постачання теплової енергії.

Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» та статтею 10 
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 
визначено, зокрема, що тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати 
відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії, а встановлення тарифів на 
комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на 
їх виробництво, не допускається і може бути оскаржено в суді.
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З 01.05.2019 був введений в дію в повному обсязі Закон України «Про 
житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII (далі -  Закон 
№2189), який істотно змінює принципи відносин, що виникають у процесі 
надання та споживання житлово-комунальних послуг, зокрема, запроваджує 
нову термінологію та класифікацію комунальних послуг, вносить зміни в 
організацію надання комунальних послуг з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води.

Зокрема, відповідно до статті 21 Закону № 2189 ціною послуги з 
постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який 
визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та 
постачання теплової енергії.

На засіданні НКРЕКП 14.01.2020, яке проходило у формі відкритого 
слухання було прийнято постанови НКРЕКП про встановлення тарифів 22 
підприємствам теплокомуненерго на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання за категоріями споживачів.

До винесення питання щодо встановлення зазначених тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, у 
відповідності до Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.06.2017 № 866 (далі -  Порядок № 866), двічі за участі представників 
органів місцевого самоврядування було проведено відкриті обговорення 
(відкриті слухання) щодо необхідності перегляду тарифів на теплову енергію 
та проектів відповідних рішень НКРЕКП щодо їх встановлення.

За результатами проведених відкритих обговорень (відкритих слухань) 
було складено протоколи в результативній частині яких зафіксовано позицію 
місцевих органів влади щодо підтримки необхідності перегляду тарифів на 
теплову енергію для підприємств теплопостачання своїх міст.

З огляду на викладене, враховуючи норми статті 21 Закону № 2189, 
якою визначено, що ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на 
теплову енергію та з метою стабільного проходження опалювального 
періоду, Асоціація звертається до Вас , шановний Валерію Володимировичу, 
з проханням прийняти рішення щодо встановлення тарифів на послугу з 
постачання теплової енергії для 22 підприємств теплокомуненерго, яким 
14.01.2020 було встановлено тарифи на теплову енергію, за ініціативою 
НКРЕКП відповідно постанови НКРЕКП від 13.06.2017 " Про затвердження 
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» (розд.2 п.2.1 Порядку).

З повагою,
Президент Міжгалузевої асоціації 

«Укртеплокомуненерго» А.А. Блащук


