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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.

Останнім часом Україну сколихнули акції протесту через
необгрунтоване підвищення для населення тарифів на природний газ та 
послуги з його розподілу.

За результатами неодноразових нарад, які відбулися в останній час за 
участю Президента України, народних депутатів, Міністерства енергетики 
України, Міністерства фінансів України, Офісу Президента України, НАК 
«Нафтогаз України», НКРЕКП та інших міністерств і організацій, 
напрацьовані різні підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для 
населення, а саме майже на 30% з 01.02.2021 р. Відповідно постановами 
НКРЕКП повинен бути знижений тариф і на розподіл природного газу 
операторам ГРМ, враховуючи, що його розмір безпосередньо залежить саме 
від вартості природного газу.

В цій ситуації вважаємо за необхідне врахувати наступне.
Складова газу в тарифах на теплову енергію для потреб опалення та 

гарячого водопостачання становить 75-80%. Зростання вартості природного 
газу та послуг з його розподілу, а також вартості електричної енергії, 
холодної води, збільшення розміру мінімальної плати та прожиткового 
мінімуму згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2021 рік», 
вимагає перегляду тарифів на теплову енергію та комунальні послуги в 
сторону збільшення, адже від цього залежить можливість функціонування 
підприємств теплопостачання та виконання ними покладених на них 
зобов'язань.
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В структурі реалізації теплової енергії у розрізі категорій споживачів 85- 
90% це населення, решта -  бюджетні установи та інші споживачі. Для 
більшості українців платіжки за опалення вже складають 75% загальних 
витратах на комунальні платежі, решта -  електроенергія, холодна вода та газ 
тощо.

З огляду на зазначене, щоб не допустити можливості нових тарифних 
протестів, але вже з приводу підвищення вартості послуг з постачання 
теплової енергії та гарячої води, при прийнятті остаточного рішення щодо 
вартості природного газу, вважаємо за необхідне прийняти рішення щодо 
встановлення для підприємств теплопостачання тарифу на природний газ на 
виробництво теплової енергії для потреб населення на тому ж рівні, що і для 
населення.

Сподіваємося на Ваше розуміння зазначеної проблеми підприємств та 
на Вашу підтримку у її вирішенні.

З повагою,
Президент Міжгалузевої 
«У кртеплокомуненерго» А.А. Блащук
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