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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.

Згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 25 листопада 2020 року НКРЕКП заплановано 
проведення засідання у формі відкритого слухання на якому передбачається, 
зокрема, схвалення проекту постанови НКРЕКП про встановлення тарифів 
на послуги розподілу природного газу для газорозподільних організацій.

За результатами аналізу оприлюдненого проекту постанови Комісії, 
вбачається, що з 1 січня 2021 року за рішенням НКРЕКП відбудеться 
підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу в середньому в 
1,61 разів, що безпосередньо вплине на діяльність підприємств 
теплопостачання, як одних з основних споживачів природного газу та послуг 
з його розподілу. При цьому, згідно оприлюднених Регулятором даних, 
найбільше зростання тарифів очікується для ПрАТ «Тернопільміськгаз» - в 
2,85 разів, ПрАТ «Тернопільгаз» - в 2,27 разів, ПрАТ «Уманьгаз» - в 2,24 
рази, ПрАТ «Коростишівгаз» - в 2,21 рази, АТ «Полтавагаз» - в 1,9 разів.

Повідомляємо, що на сьогодні практично всі підприємства 
теплопостачання, незалежно від того ким регулюється їх діяльність, 
НКРЕКП чи органами місцевого самоврядування, працюють в умовах дії 
«старих» договорів про надання комунальних послуг, що укладалися до 
01.05.2019 р., а до споживачів застосовуються тарифи на послуги з 
централізованого опалення та постачання гарячої води, встановлені 
відповідним уповноваженим органом до 01.05.2019 року (до введення в дію
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Закону України від 09.11.2017 № 2189-УІІІ «Про житлово-комунальні 
послуги»).

Тобто, тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води, що встановлені НКРЕКП у 2020 році для виконавців 
відповідних послуг, не можуть застосовуватися до переходу на нові договори 
про надання комунальних послуг.

Одномоментний перехід підприємств теплопостачання на нові 
договори про надання комунальних послуг може відбутися лише за умови 
прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань 
у сфері надання житлово-комунальних послуг» (реєстр. №2458) або ж 
протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання 
виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19), 
передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України (у разі 
неприйняття проекту Закону №2458).

Слід зазначити, що Асоціація неодноразово зверталася до Кабінету 
Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка є регулятором 
як на ринку природного газу, так і у сфері теплопостачання, стосовно 
необхідності вжиття заходів, спрямованих на врегулювання ситуації, яка 
склалася у підприємств теплоенергетики з оплатою послуги з розподілу 
природного газу та виникненням значних обсягів заборгованості (більше 1,5 
млрд.грн.) за неї, врахувавши інтереси усіх заінтересованих сторін.

Також Асоціація неодноразово наголошувала на необхідності внесення 
змін до Кодексу газорозподільних систем, в частині повернення для 
теплопостачальних підприємств до розрахунків за послуги з розподілу 
природного газу виходячи з фактичних обсягів споживання цього 
енергоресурсу у місяці розрахунку, оскільки механізм оплати введений в дію 
з 01.01.2020 р. не враховує суттєві особливості функціонування підприємств 
теплоенергетики, зокрема:

-  сезонність господарської діяльності;
-  відсутність у структурі діючого тарифу значного зростання вартості 

послуги з розподілу природного газу;
-  наявність «касового розриву» (кошти за надані послуги з 

теплопостачання та постачання гарячої води надходять на рахунки 
підприємств теплопостачання не в поточному місяці, а в 
наступному).

Проте наразі це питання, так як і інші питання, що піднімалися в цих 
зверненнях, традиційно залишилися не вирішеними.
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Аналіз заборгованості теплопостачальних підприємств за послуги з 

розподілу природного газу показує, що період утворення основної її частини 
припадає на 2020 рік. Така ситуація пояснюється тим, що окрім зміни 
механізму здійснення розрахунків за цю послугу, наклалося ще й 
підвищенням НКРЕКП в січні та липні 2020 року тарифів на неї, та 
неможливість відображення зазначеного підвищення в тарифах на 
комунальні послуги, що застосовуються до кінцевих споживачів.

Чергове підвищення з 01.01.2021 року тарифів на послугу з розподілу 
природного газу лише погіршить ситуацію для підприємств теплопостачання, 
у тому числі і тих, діяльність яких регулюється НКРЕКП, сприятиме 
зростанню обсягу заборгованості за послугу з розподілу природного газу 
перед газорозподільними компаніями.

З огляду на вищевикладене, Асоціація звертається до Вас, шановний 
Денисе Анатолійовичу, надати доручення НКРЕКП утриматися ними від 
прийняття рішення про встановлення тарифів на послугу з розподілу 
природного газу до моменту прийняття Верховною Радою України 
законопроекту від 15.11.2019 р. № 2458 та повернути механізм нарахування 
плати за розподіл природного газу, який діяв до 01.01.2020 р.

З повагою,
Президент Міжгалузевої асс
«У кртеплокому ненерго»


