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IIIановний пане MiшicTpe!

Протягом ocTaHHix poKiB у комунальнiй теплоенергетицi накспиJIися

проблеми, якi потребуютъ негайного вирiшенкя вип{ими урядовими

органами, оскiлъки стан iснування сфери централiзованого теплопOстачанIшI

в областi загрожуе ii банкругством.

Реryтrярне пiдвищеЕ}IrI державним моЕOполiстом АТ кЕ{АК <<Нафтогаз

УкраiЪш> цiни на lrриродrий газ, збiльшеЕня майже на 80% BapTocTi його

транспоРтуваннЯ та розпОдfury, державне реryJIюванЕя розподi.тry коштiв

пiдприсмств у вiдповiдностi до вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 1В червнrt zаш року Ns 217 призвеJIи yci тегшопостачаJIьнi шiдпрЕемýтва

областi до щритичного фiнансового стаЕу.

Через великi суми заборгованостi за спожитий Г8, HapaxoBaHi

постачальником майже 50-вiдсотковi штрафнi санкцii i пенiо вiдшкодуваннrl

якиХ не переДбаченО жодЕиМ норматкВним актом, НАК <<Нафтогаз Украtни>

позиваеться до суду про стягненЕr{ боргiв.

На даний час ,Щержавною виконавчою с.гryжбою з метою BI4KOHaHH;I

рiшень сулiв ЕакJIадено ареIIIти ъrа рахунки ряду, пiдприсмств, чим

заблоковано iх дiяльнiсть, уЕеможJIивпенi розрахунки з постаЧаJьникr}п,Iи



енергоносiiв, виплата заробiтноi плати, сплата податкiв i зборiв, icHye загроза

вiдключення теплопостачання населенню та соцiалънiй сферi.

Всупереч Закону УкраiЪи <Про теплопостачання)) уряд УкраТни

починаючи з 2016 року не видiляс кошти на вiдшкодування рiзницi в

тарифах на теплову енергiю. Заборгованiсть з рiзницi в тарифах досягла

критичноТ межi i по деяких пiдприемствах вже дорiвнюс бiльше рiчного

обороту.

Через пандемiю, пов'язану iз COVID-l9 в Украiнi, платежi населення

за отриманi послуги централiзованого опалення та гаряче водопостачання

знизились на 15-20% в порiвняннi з попереднiми перiодами.

Категорично неприйнятним с позицiя НАК <Нафтогаз Украiни>

погасити заборгованiсть за постачання лриродного газу i сплатити штрафнi

санкцiТ за рахунок органiв мiсцевого самоврядування, тобто за кошти

платникiв.

Дуже важливим фактором € питання незастосування пiдприемствами

теплопостачання тарифiв, встановлених НКРЕКП в 2а20 рочi. В результатi

цього пiдприсмства отримують багатомiлъйоннi збитки, так як дiючi тарифи

встановленi ще в 2018 рочi i не покривають жодноТ cTaTTi витрат, якi

здiйснюють пiдприемства в 2021 роцi.

Пiдписаний 19 лютого 2021 року Меморандум щодо врегулювання

проблемних питань у сферi централiзованого постачання тепловоТ енергiТ

зовсiм не врегульову€ Ti проблеми, якi мають на сьогоднiшнiй день

пiдприемства. Якщо, згiдно Меморандуму, заборгованiсть за природний газ

перед НАК <Нафтогаз УкраiЪи> пiдлягас врегулюванню, то щодо

заборгованостi за послуги розподiлу природного газу перед ПАТ

<<Хмельницькгаз)), за послуги розподiлу електричноi енергii перед АТ

<<Хмелъницькобленерго)> i покупну електричну енергiю питанIul з€IJIIишаеться

неврегульованим. Вiдповiдно, сплачувати ix пiдприемствам прийдетъся за

новими цiнами i своечасно, не маючи при цьому джерела фiнансування. I в



разi виникнення заборгованостi пiдприемства одр€ву булуть вiдключенi вiд

газопостачаннr{ чи електропостачання.

KpiM того, не мецш важливим е забезпечення розмiру заробiтноТ плати

працiвникам до законодавчо встановлених на 2021 piK прожиткового

MiHiMyMy та мiнiмальноТ зарплати. Застосовуючи cTapi тарифи на послуги,

пiдприемства автоматично позбавляються джерела фiнансування на виплату

такоТ зарплати та податкiв.

Враховуючи викладене, ми керiвники теплопостачалъних пiдгtриемств

областi, вимага€мо:

з метою стабiлiзацii ситуацiТ в галузi внести змiни до Законiв УкраТни <<Про

теплопостачання>>, ,<Про }китлово-комуналънi поспуги)i, uПро ринок

природного газу)), <Про ринок електричноТ енергii>> шодо врегулювання

заборгованостi теплопостачаJIьних гliдприсмств за спожитi енергоносiТ та

HapaxoBaHi штрафнi санкцiI;

продовжити дiю постанOви КМУ jф867 вiд 19,10.2018 року

<Про затвердження Положення про покладення спецiапьних обов'язкiв на

суб'сктiв ринку природного газу для забезпечення зага.цьносуспiльних

iHTepeciB у процесi функцiонування ринку природного г€ву>);

вирiшити проблему функцiонування ринку .ffiу, передбачивши його

постачання пiдприемствам комунальноi теплоенергетики за рахунок

видобутого в YKpaiHi i за його цiною;

вдосконаJIити державну полiтику формування тарифiв на послуги

теплопостачання, в частинi автоматичного ik коригуванЕя при змiннi

складових, регудьованих державою та незапежних вiд надавача послуг;

передбачити кошти для вiдшкодування рiзницi в тарифах за наданi послуги

тепдопостачання, гарячого та холодного водопостачаЕня i водовiдведення з

2016 року;

заборонити органам мiсцевого самоврядування видачу дозво.ltiв для

переходу на автономне опапення окремих квартир, як таке, що негативно



Bl,i.l}lBaC на систеN{у Llен,t,раjliзованого,геплопостачання, стан жl,t,r.iiового

фоrллу екологiю та стас потенцiйни]ч1 дiкереJIом небезпеки;

на перitlл t}иконанr]rl HAIt кНафтогазу УкраТни> сltеt]iальних обов'язкiв l-to

постачаннlо приролн{)го газу i отримання коttl,гiв по зtlтверjiжеilим

ног]матива]\l :з paxyHKitl ,з сltеtlitшlыlим режил,Iом використання

1,еt"lлопостачальнп{ п j,lприсrtет в забtlрони,ги I-tAK <}lафтt-lгаз УкраТни>

нарахOt]чвати ttlтрафrli caHKriij'зa несt]Oсчас}lу оil;,Iа,r}, за спожитий природний

газ. Ite,] B1.1t-{tl гliдприсьtстl]..i]iliереjl гltll,аllJення яки.х у lliлllplat,McTBa немас.
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