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№32 від 16 липня 2020 року \ олові комітету Верховної Ради України з
питань енергетики та житлово- 
комунальних послуг 
Герусу А.М.

Ш ановний А ндрію  М ихайловичу!

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.

13 липня 2020 року на позачерговому засіданні Верховної Ради 
України народними депутатами не було підтримано проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих 
питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» (реєстр. № 2458). При 
цьому було прийнято рішення про направлення законопроекту на повторне 
друге читання.

Ситуація, яка нині має місце з прийняттям зазначеного законопроекту, 
викликає занепокоєння у Членів Асоціації.

В умовах підготовки теплового господарства держави до роботи в 
новому опалювальному сезоні 2020/2021 рр., прийняття законопроекту 
№2458 дозволило б вирішити низку питань та упорядкувати відносини у 
житлово-комунальній сфері, зокрема перейти на нові, якісні договірні 
відносини та запровадити нарешті тарифи на послугу з теплопостачання, як 
того вимагає Закон про житлово-комунальні послуги.

З метою уникнення непорозумінь, а також неоднозначних трактувань 
положень проекту Закону, вважаємо за доцільне та пропонуємо провести під 
керівництвом Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних 
послуг, круглий стіл за участі Мінрегіону, Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація міст України», галузевих асоціацій та 
депутатів Верховної Ради України, які не приймали участі у голосуванні (не 
підтримали або утрималися) під час розгляду законопроекту №2458, на 
якому повністю визначитися з проблематикою яка має місце та усунути всі 
непорозуміння.
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У зв’язку із цим, просимо сприяти в проведенні запропонованого 
заходу у найкоротший час, враховуючи неминучість наближення 
опалювального сезону та графік проведення пленарних засідань Верховної 
Ради.

З повагою,

П резидент М іж галузевої асоціації 
«У  кртеп л окому ненерго»


