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Старокостянтинiвськоi MicbKoi
ради
Хмельницькоi областi

MiHicTepcTBo розвитку громад та територiй УкраiЪи розгJIянуло лисТ

Комунального пiдприсмства по експлуатацii теплового госпоДаРСТВа

<<Тепловик>> СтарокостянтинiвськоТ MicbKoT ради Хмельницькоi облаСТi

вiд 23.06.2020 JЮ 450 щодо вiдшкодування заборгованостi з рiзницi в тарифах,

IIIo утворилася пiсля 01,01 .2016, та в межах компетенцiТ повiдомляс.
Вiдповiдно до cTaTTi 10 Закону УкраТни (Про державне реryлювання у

сферi комунальних послуг> тарифи на KoMyH€LлbHi послуги суб'ектiв ПРИРОДНИХ

монополiй та суб'ектiв господарювання на сумiжних ринках повиннi
забезпечувати вiдшкодування Bcix економiчно обгрунтованих rrланованих

витрат на ix виробництво З урахуванням планованого прибутку. Встановлення
тарифiв на комунальнi послуги, нижчих за розмiр економiчно обгрунтованих
витрат на ik виробництво, не допускаеться i може бути оскаржено в судi. \

Статтею 15 Закону УкраIни <Про цiни i цiноутворення)) встановлено, ЩО

Кабiнет MiHicTpiB Украiни, органи виконавчоi влади та органи мiсцевого

самовряДування, якi вотаНовили державнi реryльованi цiни на товари в розмiрi,
нижчому вiд економiчно обгрунтованого розмiру, зобов'язанi вiдшкодувати

суб'ектам господарювання рiзницю мiж такими розмiрами за рахунок коштiв
вiдповiдних бюджетiв. Установлення Кабiнетом MiHicTpiB Укратни, органами

виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування державIIих

реryльованих цiн на товари в розмiрi, нижчому вiд економiчно обгрунтованого

розмiру, без визначення джерел для вiдшкодування рiзницi мiж такими

розмiрами за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв не допускаеться i може бути

оскаржено в судовому порядку.
ВодночаС, вiдповiДно до пiдпункry 1 пункry 2 роздiлу II Закону УкраТни

вiд 16 липня 2015 рокУ J\Г9 626_VIII <Про внесення змiн до деяких законiв
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Украiни у сферi комунальних послуг) та пункту 3 роздiлry II <Прикiнцевi
положення)) Закону УкраiЪи вiд 03.11.20Iб ]\гч 17ЗO-ИII <Про заходи,
спрямованi на вреryлювання заборгованостi теплопостачальних та
теплогенеруючих органiзацiй та пiдприсмств централiзованого водопостачання
i водовiдв9дення за спожитi енергоносii> заборгованiсть з рiзницi в тарифах,
яка вuнuкла Do 01.01.2016, пiдлягае вiдшкодуванню за pa)qyнoк коштiв
державного бюджету та на Кабiнет MiHicTpiB Украiни покJIадено зобов'язання
пiд час пiдготовки пpoeкTiB,fержавного бюджету Украiни на 2017 piK та на
насryпнi роки передбачати.i видатки на фiнансування заходiв з погашення
зазначеноi заборгованостi.

Таким чином, нормативно-правовi пiдстави для вiдшкодування з

державного бюджеry заборгованоотi з рiзницi в тарифах, утвореноi пiсля
01.01.2016 Еrдýшц!

Разом з тим, Мiнрегiон пiдтримус необхiднiсть створення законодавчих
пiдстав для компенсацii рiзницi мiж фактично нарахованими витратами та
встановленими тарифами на KoMyH.LлbHi послуги, утвореноТ пiсля 01.01 .2016

З метою стабiлiзацiТ фiнансового стану пiдприсмств галузi 20 травня
2020 polry у Верховнiй Радi УкраТни заресстровано проект Закону УкраТни <Про
внесення змiн до деяких законiв УкраТни щодо забезпечення вреryлювання
заборгованостi за спожитi енергоносii теплоfIостаччLльних та теплогенеруючих
органiзацiй, пiдприсмств централiзованого водопостачання i водовiдведення)
(реестрацiйний N9 3508).

Зазначений законопроект передбачас, серед ,iншого, сmворення
законоdавчuх пidсmав dля узzоdження mа кол4пенсацil'рiзнuцi лtiж факmuчнulпu
вumраmалru mа всmановленuдtu mарuфамu, Lцо вuнuкла з 0] сiчня 2016 року,
надання можл7востi реструкryризацiТ заборгованостi та списання штрафних
санкцiй пiдприсмствам теплоенергетики та водопровiдно-каналiзацiйного
господарства, утворених (нарахованих) станом на 1 травня 2020 року,
встановлення мораторiю на нарахування та стягнення електропостачzLльниками
та постачаIIьниками природног0 газу штрафних санкцiй на заборгованiсть,

утворену пiсля 1 травня 2020 року по категорiТ споживачiв (населення)). l

Зважаючи на критичнiсть сиryацiТ на пiдприсмствах тепло-,
водопостачання та водовiдведення, Мiнрегiон звертався до Голови KoMiTery
ВерховноТ Ради УкраiЪи з питань енергетики та житлово-комунапьних посJц/г
А. Геруса з кJIопотанням щодо вкJIючення проекту Закону М З508 до порядку
денного пленарних засiдань третьоТ ceciT ВерховноТ Ради УкраiЪи IX скликання.

KpiM того, iнформусмо, що 09 червня 2020 року у Верховнiй Радi УкраiЪи
заресстровано проект Закону <Про внесення змiн до деяких законiв УкраiЪи
щодо вдосконалення порядку погашення заборгованостi споживачiв з оплати за
житлово-комунальнi послуги) (ресстрацiйний J\Ъ З6lЗ), який також
пiдтримусться Мiнрегiоном.

I-{им законопроектом передбачено :

запровадити обов'язкову реструктуризацiю заборгованостi населення
(якщо заборгованiоть перевиIцус сум)., визначену Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни
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за кожним видом житлово-комунальних послуц станом на 01,10,2020) TepMiHoM

до 5 poKiB1.
визначити порядок та умови реструктуризацiт заборгованостi населення,

що утворилася станом на 01.10,2020;
запровадити певшi тимчасовi обмеження до боржникiв з оплати за

житлово-комунальнi послуги (право виiзду за межi Украiни, керуванЕя

транспортними засобами, корисryвання зброею, полювання) за рiшенням суду;

звiлънити позивачiR,z } СПРавах про заборгованiсть споживачiв з оплати за

житлово_комунальнi.. послуги; а також заявникiв у разi подаЕня заяви щодо

видачi судового накЕву про стягнеЕня заборгованостi споживачiв з опJIати за

житлово-комунальнi послуги вiд сплати судового збору пiд час розгляду сцрави

в ycix судових iнстанцiях,
ПрийнятТя ВерхоВною. Радою УкраТни. зазначених Законiв та реалiзацiя

запропонованих ними механiзмiв на практицi дозволить покращити фiнансово-

економiчний стан пiдприемств теплоенергетичного комплексу та водо1rровiдно-

каналiзацiЙного го сподарства.

l

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник вiддiлу тарифноi полiтики

мастюгiна Оксана
Тел.207-1-70l

Наталiя кРАВЧЕнко
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