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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.

З метою покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу Урядом України прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження 
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу».

Відповідно до пункту 11 Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного 
газу (далі -  Положення), затвердженого вищезгаданою постановою, 
виробник теплової енергії має право з 01.11.2018 по 01.05.2021 придбавати 
природний газ для всіх категорій використання природного газу у НАК 
«Нафтогаз України» у разі виконання таких умов:

укладення виробником теплової енергії договору постачання 
природного газу з НАК «Нафтогаз України» відповідно до законодавства;

виконання виробником, на якого станом на 30.09.2015 поширювалася 
дія статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання» або якому надано в 
користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий 
комплекс або індивідуально визначене майно з вироблення теплової енергії, 
що використовувалися виробником теплової енергії, на якого станом на 
30.09.2015 поширювалася дія статті 19-1 Закону України «Про



2

теплопостачання», обов’язку щодо відкриття рахунків із спеціальним 
режимом використання.

Крім того, виробнику теплової енергії необхідно виконати одну з таких
умов:

досягнення станом на 23 число місяця, що передує місяцю постачання 
природного газу, рівня розрахунків виробника теплової енергії (без 
урахування штрафних санкцій), за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз 
України» договорами про постачання природного газу (купівлі-продажу, про 
закупівлю, відступлення права вимоги тощо) не нижче 90 відсотків (у 
період з 01.12.2018 до 01.04.2019 - не нижче 78 відсотків, а для виробника 
теплової енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна 
і який використовує природний газ для виробництва теплової та електричної 
енергії, у період з 16.11.2018 до 01.04.2019 та у період з 01.10.2019 до 
01.05.2021 - не нижче 60 відсотків);

або укладення з НАК «Нафтогаз України» договору про 
реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з 
типовим договором у рамках реалізації Закону України «Про заходи, 
спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» (за наявності 
відповідної заборгованості) та виконання зазначеного договору;

або подання виробником теплової енергії до НАК «Нафтогаз 
України» погодженого НАК «Нафтогаз України» та виконавчим органом 
відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості (рівними 
частинами до 01.01.2021 щодо всіх договорів з НАК «Нафтогаз України»), 
складеного на підставі довідки щодо заборгованості, виданої НАК «Нафтогаз 
України», та виконання такого графіка, а також здійснення поточних 
розрахунків за використаний природний газ.

Крім того, з 1 січня 2021 року надані до Компанії графіки погашення 
заборгованості згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.18 
№ 867 втратили свою чинність.

Проте теплопостачальні підприємства в умовах надання послуг за 
діючими тарифами не мають можливості досягати такого рівня розрахунків, 
оскільки паливна складова за новою ціною на природний газ у діючому 
тарифі значно перевищить закладену.

Як відомо, наразі більшість підприємств теплопостачання працюють в 
умовах дії «старих» договорів про надання комунальних послуг, що 
укладалися до 01.05.2019, та до споживачів застосовуються тарифи на 
послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, встановлені
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відповідним уповноваженим органом до введення в дію Закону України від 
09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (тобто, до 
01.05.2019 року).

Тобто, тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води, що враховували б ціну газу, навіть у разі перегляду не можуть 
застосовуватися до переходу на нові договори про надання комунальних 
послуг.

А це в свою чергу унеможливить проведення ТКЕ розрахунків за 
спожитий природний газ на рівні 90% та призведе до відмови в постачанні 
енергоносія за ціною, визначеною з урахуванням вимог Положення, що 
загрожує припиненням газопостачання з боку НАК «Нафтогаз України» та, 
відповідно, зривом опалювального сезону.

З огляду на викладене, просимо розглянути питання внесення змін до 
Положення в частині зниження рівня розрахунків для виробників теплової 
енергії за природний газ перед НАК «Нафтогаз України» з 90 відсотків до 60, 
що також сприятиме балансуванню прав ТКЕ та державних ТЕЦ у доступі до 
основного енергетичного ресурсу.

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


