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Міністерство юстиції України

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго» розглянуло лист Директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції Міністерства юстиції України від 30.10.2020 
№ 850/11.6.4/-20 щодо проведення консультацій із заінтересованими 
сторонами та повідомляє про наступне.

Так, Додаток 1 до зазначеного вище листа містить Перелік чинних 
мораторіїв на примусове виконання рішень в Україні, щодо яких 
Директоратом ініційовано проведення консультацій по знаходженню 
варіантів для їх скасування як важливої передумови вирішення проблеми 
невиконання рішень національних судів в Україні.

Детально проаналізувавши вказаний Перелік звертаємо увагу, що до 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій має безпосереднє 
відношення лише «мораторій на вчинення дій у разі включення боржника до 
реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті 
енергоносії», запроваджений 30.11.2016.

Так, 30.11.2016 набув чинності Закон України «Про заходи, спрямовані 
на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення за спожиті енергоносії» № 1730-VIII (надалі -  Закон № 1730- 
VIII).

Згідно ізст. 1 Закону № 1730-VIII процедура врегулювання
заборгованості - це заходи, спрямовані на зменшення, списання та/або 
реструктуризацію заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій за спожитий природний газ, підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за спожиту електричну енергію шляхом 
проведення взаєморозрахунків, реструктуризації та списання заборгованості.

Приписами ст. 2 Закону № 1730-VIII визначено, що для участі у 
процедурі врегулювання заборгованості теплопостачальні та теплогенеруючі
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організації, підприємства централізованого водопостачання та 
водовідведення включаються до реєстру, який веде центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері житлово-комунального господарства.

На сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України (надалі — Мінрегіон) оприлюднено 
Реєстр підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання 
заборгованості за спожиті енергоносії (надалі — Реєстр).

У відповідності до Розділу II Прикінцевих та перехідних положень 
Закону № 1730-УІІІ ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження» 
доповнено п. 10 такого змісту: виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій 
у разі включення підприємств, що виробляють, транспортують та постачають 
теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та 
постачання гарячої води, підприємств централізованого водопостачання та 
водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, послуги з постачання холодної води та послуги з 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), до 
Реєстру, з виконавчих проваджень, стягувачами за якими є Національна 
акціонерна компанія "Нафтогаз України", її дочірня компанія "Газ України", 
Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз", постачальники електричної 
енергії, а боржниками - підприємства, що виробляють теплову енергію, 
транспортують та постачають теплову енергію, надають послуги з 
централізованого опалення та постачання гарячої води, та підприємства 
централізованого водопостачання та водовідведення, що надають послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з постачання 
холодної води та послуги з водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем).

Збереження зазначеного мораторію та недопущення стягнення в 
примусовому порядку грошових коштів з теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств (надалі - Підприємства), які 
внесені за рішенням Мінрегіону до Реєстру має наразі стратегічне та 
першочергове значення як для Міжгалузевої асоціації з розвитку систем 
теплопостачання «Укртеплокомуненерго» так і для галузі теплопостачання 
держави в цілому.

Згідно із ч. З ст. З Закону № 1730-УІІІ виключення учасника процедури 
врегулювання заборгованості з реєстру здійснюється за рішенням керівника 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, або 
уповноваженої ним посадової особи у разі:

- ухилення від укладення цим учасником процедури врегулювання 
заборгованості договору (договорів) про реструктуризацію заборгованості, 
якщо укладення такого договору (договорів) є необхідним відповідно 
до статті 5 цього Закону, протягом трьох місяців з моменту завершення 
процедури врегулювання заборгованості відповідно до статті 4 цього Закону;
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- нездійснення цим учасником процедури врегулювання заборгованості 

платежів за договором (договорами) про реструктуризацію заборгованості, 
укладеним (укладеними) відповідно до цього Закону, у розмірі, що дорівнює 
сумі тримісячних платежів за цим (цими) договором (договорами);

- закінчення строку дії договору (договорів) цього учасника процедури 
про реструктуризацію заборгованості або повне погашення заборгованості за 
ним (ними).

Так, у випадку невиконання протягом трьох місяців 
Підприємством договору про реструктуризацію, укладеного з НАК 
«Нафтогаз України», таке Підприємство підлягає виключенню із 
Реєстру, та як наслідок, дії мораторію також припиняється. В свою 
чергу, така ситуація може мати нищівні наслідки в масштабах всієї 
країни, зокрема:

-  арешт виконавчою службою всіх рахунків із спеціальним режимом 
використання, майна та власних грошових коштів;

- неможливість розраховуватись із постачальниками за поточними 
договорами, як наслідок - дестабілізація господарської діяльності;

- неможливість виконання інвестиційної програми, як наслідок - 
зупинення всіх модернізаційних заходів, інноваційних процесів;

- загроза сталого функціонування та розвитку державної системи 
теплопостачання, як наслідок -  небезпека зриву опалювального сезону в 
цілому.

За таких обставин, для запобігання колапсу в системі 
теплопостачання України вважаємо за можливе надати можливість 
теплопостачальним та теплогенеруючим організаціям та підприємствам 
до закінчення дії договорів про реструктуризацію заборгованості 
здійснити погашення основної заборгованості та все ж реалізувати 
заходи, спрямовані на врегулювання існуючої заборгованості без зняття 
мораторію на вчинення виконавчих дій щодо них.

З повагою,
Президент Міжгалузевої асоціації 
«У кртепл окому ненерго» А.А. Блащук


