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сферах енергетики та комунальних 
послуг
Тарасюку В.В.

Шановний Валерію Володимировичу!

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго», до складу якої входять найбільші підприємства 
комунальної теплоенергетики усіх регіонів України, що виробляють, 
постачають та/або транспортують теплову енергію, засвідчує Вам свою 
повагу та звертається до Вас у зв’язку із необхідністю проведення перегляду 
встановлених комісією тарифів на теплову енергію, у зв'язку із 
неможливістю їх застосування та із введенням з 01.07.2020 року нових 
тарифів на розподіл природного газу, згідно Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої 
постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236 (далі Методика).

Підприємствам теплопостачання, членам Асоціації, які також є 
ліцензіатами НКРЕКП, у січні 2020 року відповідними постановами 
національного регулятора були встановлені тарифи на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, що враховують тариф на 
послуги із розподілу природного газу, які діяли тільки на період до 
01.07.2020 року. Однак згідно Методики визначення та розрахунку тарифу 
на послуги розподілу природного газу, з 01 липня 2020 року тариф на 
послуги із розподілу природного газу майже для всіх підприємств 
теплопостачання суттєво зріс, але при цьому це зростання у встановлених 
комісією тарифах на теплову енергію не враховано.

Внаслідок недосконалості законодавчої бази в опалювальному сезоні 
2019/2020 року підприємства теплокомуненерго не мали можливості 
використовувати встановлений у січні 2020 р. тариф на теплову енергію для 
населення, і використовують на сьогодні ще тариф на послугу з 
централізованого опалення, в якому враховано тариф на послуг з розподілу 
природного газу на рівні 730,50 грн./ тис. мЗ. Внаслідок цього, у 
підприємств теплопостачання накопичується значна заборгованість перед 
Операторами газорозподільної мережі, що при попередньому розрахунку на
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кінець року складе понад 500 млн.грн. Зростання кредиторської 
заборгованості підприємств ТКЕ перед Операторами ГРМ, в свою чергу 
призведе до відсутності у теплопостачальників обігових коштів і як наслідок 
до зростання заборгованості із заробітної плати, не виконанню інвестиційних 
програм та до неготовності теплового господарства держави до роботи в 
новому опалювальному сезоні.

Вважаємо, що одним із шляхів виходу із ситуації, яка склалася, а саме 
покращенню оплати нарахувань за розподіл газу підприємствами ТКЕ, є 
включення до структури тарифу на теплову енергію, компенсації з різниці в 
тарифах на розподіл природного газу за весь період її наявності, зокрема з 
моменту внесення відповідних змін до Закону про житлово-комунальні 
послуги, в частині заборони застосування нових тарифів на послугу з 
теплопостачання до укладення відповідних договорів на надання житлово- 
комунальних послуг (до прийняття законопроекту № 2458). У разі прийняття 
у найближчому часі законопроекту №2458, провести її включення і до 
тарифу на послугу з теплопостачання.

Таким чином, звертаємось до Вас, шановний Валеріє Володимировичу, 
із проханням щодо надання доручення відповідним Департаментам комісії, 
провести розрахунки з різниці в тарифах на розподіл природного газу, яка 
виникла станом на 01.07.2020 р., та включення цієї різниці та планових 
витрат на покриття послуг з розподілу газу після 01.07.2020 р., при 
перегляді діючої структури тарифів на теплову енергію, відповідно до 
Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання затвердженого постановою НКРЕКП від 
25.06.2019 року №1174, з якими на даний час проводиться робота 
підприємств для їх надання заявою на встановлення. Це дасть можливість 
підприємствам співпрацювати з Операторами ГРМ, у тому числі скласти 
графіки погашення заборгованості шляхом її реструктуризації, що 
передбачено п.8 розділу 6 Кодексу та уникнути судових розглядів і арешту 
рахунків.

Також одним з можливих шляхів вирішення питання погашення 
заборгованості за послуги з розподілу газу для теплопостачальних 
підприємств є прийняття законопроекту №3508 від 20.05.2020р., тому 
просимо у комісії його підтримки та клопотання перед Верховною Радою 
України щодо прийняття.

Окрім цього, на розгляді у Верховній Раді України знаходиться Проект 
Закону України № 2458 від 15.11.2019 року, схвалення якого дасть 
можливість врегулювати окремі питання у сфері надання житлово- 
комунальних послуг, та вирішить проблемні питання пов'язані з 
впровадженням в повному обсязі Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», зокрема укласти публічні договори із споживачами і як наслідок 
застосувати тариф на послугу з теплопостачання постачання для населення з 
початком опалювального сезону.

Враховуючи питання та проблеми, які мають місце із застосуванням 
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу
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природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року 
№ 236, зокрема зростання кредиторської заборгованості за розподіл 
природного газу, неминучих судових позовів та арештів рахунків і 
відповідних від цього наслідків, також просимо Вас, шановний Валеріє 
Володимировичу, розглянути питання та 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 місяці його споживання.

З повагою,

Віце-президент Міжгалузевої асоціації 
«У кртеп л окому ненерго» С.Л. Дунайло


