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Представництво МВФ в Україні

Шановні колеги!
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.
АТ НАК «Нафтогаз України» на підставі укладених договорів постачає
природний газ підприємствам для виробництва теплової енергії в рамках
спеціальних обов’язків (ПСО).
Поточний меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає
відповідність оптової ціни газу, що постачається НАК «Нафтогаз України» в
рамках ПСО, рівню імпортного паритету, та для кожного місяця визначається
як середнє значення спот цін природного газу на добу вперед на хабі ТТР на
період з 1-го по 22-й день місяця, плюс вартість транспортування та ввезення
в Україну.
Відповідно до Положення про ПСО, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (зі змінами),
вартість природного газу для підприємств теплопостачання переглядається
щомісяця і залежить від середньоарифметичного значення фактичних цін
(Епсі о£ Оау) природного газу на наступну добу поставки газу (Бау-АЬеасІ апб
\Уеекепс1) на нідерландському газовому хабі (ТТР) за період з 1 по 22 число
місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Ро^егпехі/ЕЕХ,
різницю (спред) між ціною на хабі ТТР та на кордоні України і тариф на
послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на
міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.
Як наслідок, ціна природного газу для виробників теплової енергії в
рамках діяльності ПСО з серпня по грудень 2020 року була вищою від
біржових цін в Україні в середньому на ЗО %.
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Також викликає занепокоєння ситуація в зв'язку з тим, що переданий
на підпис Президенту України, прийнятий Верховною Радою України Закон
від 03.12.2020 №1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних
послуг» ще 11.12.2020 р., до теперішнього часу не підписаний та не набув
чинності. Зміни, які передбачається внести цим законом до Законів України
«Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання», це не лише можливість законодавчого
врегулювання проблемних питань, які накопичилися протягом останніх років
у галузі теплопостачання, це і можливість подальшого нормального
функціонування підприємств галузі, уникнення мільярдних збитків, а також
надання безперебійних і якісних послуг споживачам, створення для них
комфортних та безпечних умов проживання.
Через не введення в дію Закону від 03.12.2020 №1060 теплопостачальні
підприємства не можуть перейти на нові договори про надання комунальних
послуг.
Не буде і надалі вирішуватися питання щодо встановлення вузлів
комерційного обліку води та теплової енергії, а з 01.08.2020р.
до
підприємств теплопостачання уже можуть застосовуватися штрафи за не
встановлення вузлів комерційного обліку у багатоквартирних житлових
будинках. Такі штрафи не мають джерел для відшкодування і негативно
відображатимуться на фінансовому стані підприємств галузі, який і так
сьогодні є незадовільним і характеризується значними обсягами збитків,
кредиторської та дебіторської заборгованостей.
Кризова фінансова ситуація теплопостачальних підприємств,
зумовлена розбалансованістю чинного законодавства і політичною
складовою, призвела до накопичення заборгованості за енергоносії,
зменшення витрат на охорону праці, на проведення ремонтів і підготовки до
опалювального сезону, зумовила відтік кваліфікованих робітничих кадрів і
фахівців середньої ланки, що вже носить небезпечний характер.
Враховуючи викладене, просимо Вас, при підготовці чергового
Меморандуму про співробітництво Міжнародного валютного фонду з
Україною, врахувати зазначені вище проблеми та включити до Меморандуму
в розділі «Реформи енергетичного сектора»,
в підрозділі «Газові тарифи» наступні, для виконання Державою
Україна, положення, зокрема:
«На решту поточного опалювального сезону 2020/2021 та/або до
закінчення поставок газу теплопостачальним підприємствам, оптова ціна
газу, який НАК «Нафтогаз» постачає відповідно до спеціальних зобов’язань
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відповідатиме середньозваженим рівням цін на біржовій площадці в Україні,
ресурсу відповідного місяця постачання, сформованих в період з 10 по 28
число місяця, якій передує місяцю постачання, на умовах післяплати. НАК
«Нафтогаз» публікуватиме таку оптову ціну до 1-го числа місяця постачання.
Ми зобов’язуємося системно застосовувати цю схему ціноутворення, що
базується на ринкових принципах без жодної верхньої граничної цінової
межі.»
в підрозділі «Тарифи на тепло» наступні положення:
«Ми забезпечимо реалізацію прийнятого Закону України від 03.12.2020
№1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання
окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», який
дозволить підприємствам теплопостачання перейти на нові договори про
надання комунальних послуг за правилами Закону України «Про житловокомунальні послуги» та застосувати до кінцевих споживачів нові тарифи на
комунальні послуги, а також убезпечить підприємства від штрафів за не
встановлення до 01.08.2020 вузлів комерційного обліку.»
в підрозділі «Реструктуризація боргу та стягнення платежів»
«З метою вирішення проблеми заборгованості на ринку природного
газу ми внесемо зміни до діючого законодавства, зокрема передбачені
законопроектом №3800-1 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок
природного газу» та інших законів щодо забезпечення фінансової
стабільності на ринку природного газу», що дозволить «обнулити»
проблематику заборгованості та розблокує ринок газу для теплопостачальних
підприємств.»

З повагою,
Президент Міжгалузевої асоціації
«У кртепл окомуненерго»

А.А. Блащук

