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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.

У зв’язку із змінами до Кодексу газорозподільних систем (далі -  Кодекс), 
затвердженими Постановою НКРЕКП від 07.10.2019 №2080, з 01.01.2020 
розрахунки підприємств теплопостачання за послугу розподілу природного газу, 
що надається Оператором ГРМ (облгаз) за договором розподілу природнього газу, 
здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об’єктів 
споживача та оплачується рівномірними частками протягом календарного року. 
Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 
річної замовленої потужності об’єктів споживача на тариф, встановлений 
Регулятором (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, далі - НКРЕКП) для відповідного оператора 
ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої 
потужності. На нашу думку, запропонований НКРЕКП механізм розрахунку 
вартості послуги з розподілу природного газу, а також визначення обсягів газу, які 
використовуються для розрахунків вартості такої послуги є недосконалим та 
некоректним.

Також вважаємо, що використання минулорічного обсягу споживання 
природного газу, як бази для розрахунків вартості послуг є неприпустимим. Адже, 
враховуючи високу вартість енергоресурсу, а також реалізацію енергоефективних 
заходів, підприємства теплопостачання поступово зменшують своє споживання. Як 
приклад, обсяг використання природного газу протягом опалювального сезону 
2019-2020 р.р., враховуючи енергоефективні заходи та сприятливі погодні умови, є 
значно меншим, ніж у попередній опалювальний період, а саме на 25-40%.

За таких обставин, підприємства теплокомуненерго протягом поточного 
року оплатять облгазам сотні мільйонів гривень за не надані, останніми, послуги.

Поряд з тим, новий механізм оплати послуг з розподілу природного газу не 
враховує сезонність господарської діяльності теплопостачальних підприємств. В
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міжопалювальний період тільки деякі з них надають послуги з постачання гарячої 
води споживачам, (а це приблизно 7-10% від річної реалізації теплової енергії), і 
тому відповідно коштів, що надходять на рахунки тепло постачальника не вистачає 
для повного розрахунку з оператором газорозподільної системи. При цьому 
зауважимо, що структурою діючого тарифу не передбачено таке значне зростання 
вартості послуги з розподілу природного газу, і як наслідок відсутнє джерело її 
погашення.

Оплата, яка надходитиме на спеціальні рахунки підприємств ТКЕ після 
розподілу коштів, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
18.06.2014 № 217 складатиме в середньому близько 20% від необхідної. Тому 
очевидно і зрозуміло, що в міжопалювальний період 2020 року підприємства не 
зможуть погасити різницю між сумою сплачених та сумою нарахованих послуг, і 
яка щомісячно збільшується. Але ж при цьому підприємствам необхідно 
сплачувати заробітну плату, проводити розрахунки за спожитий природний газ, 
проводити ремонтні роботи, готуватися до наступного опалювального сезону, 
тощо. Аналізуючи ситуацію, яка складається, виникає питання, як це все зробити і 
головне за що?

Так як, Договором передбачено розрахунок на умовах попередньої оплати до 
початку розрахункового періоду, звертаємо увагу, що кошти за надані послуги з 
теплопостачання надходять на рахунки підприємства не в поточному місяці, а в 
наступному, що теж ускладнює здійснення розрахунків за послуги з розподілу 
природного газу.

Неодноразові звернення підприємств ТКЕ до розробника такого механізму 
розрахунків за розподіл природного газу, а саме до НКРЕКП, про необхідність 
внесення змін до Кодексу, та отримані від Регулятора відповіді-відписки, показали 
абсолютну відсутність бажання у нього розробити такі зміни.

З огляду на викладене, просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, 
втрутитися у вирішення проблеми недосконалого механізму розрахунку вартості 
послуги з розподілу природного газу для теплопостачальних організацій, та 
винести це питання на чергове засідання Антикризового енергетичного штабу, на 
якому заслухати НКРЕКП та органи місцевого самоврядування про наслідки для 
підприємств ТКЕ від діючого механізму розрахунків та терміново рекомендувати 
Регулятору внести зміни до Кодексу газорозподільних систем, якими повернути 
порядок розрахунку вартості послуги з розподілу природного газу, який діє з 
01.01.2020 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.

Сподіваємося на Ваше розуміння зазначеної проблем, яка має місце у 
підприємств теплопостачання та на Вашу підтримку у її вирішенні.

З повагою,
Президент Міжгалузевої асоціації 
«У кртеп л окомуненерго»


