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Комунальне пiдпри€мство по
експлуатацii теплового
господарства <(Тепловик>)
лист
MiHicTepcTBo розвитIqУ громаД та територiй Украiни розгляЕуло
((Тепловик))
Комунального пiдприемства по експJryатацiТ теплового господарства
BiдiB.oz.202l Ns 200 щодо сприrIнtUI у вреryлюваннi заборгованостi пiдприемства
повiдомJuIс,
за газ та компенсацii рiзницi вЪарифах, i в межах компетенцiТ
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства, дiяльнiсть пiдприемств
господарюванtUI,
теплоцосТачаннЯ (як суб'сКтiв прирОдниХ монополiй та суб'сктiв

на

сумiжних ринках), пiдлягас державному
тl встановлення тарифiв.
реryлюванню, зокрема i в частинi формування
Мiнрегiон, з огляд0/ на вимоги статгi 10 Закону Украни <<Про державне

що

здiйснюють' дiяльнiсть

та статгi 15 Закону УкраiЪи <Про цiни i
реryлюваrо У сферi комунальних посJIуD)
з боку
цiноутвоРенIUI)), дотримуеться позицiТ, що тарифне реryлюванtш
самоокупнiсть пiдприемств
уповноважених органiв мас забезпечувати
встановленшI Тх на
теплопоотачанIUI, а рiзниця в тарифах, що виникJIа внаслiдок
бути
piBHi, щО не вiдповiдае eKoHoMiitHo обrрунтоВаниМ витратам, повинна
uiдrlr*одована за рilryнок коштiв вiдповiдного бюджеry,
в
Про важЛ"Ъi.ru та необхiднiсть вiдшкодування заборгованостi з рiзницi
пidсmавu 0ля
тарифах, яка утворипася сmаноJи на 0].01.20]6 mа ма€ законоdавчi
Мiнрегiон неоднорiIзово
поzаu,lення ,о рф"ок KotltmiB dержавноео бюdсtсеmу,
зазначав в cBoik листах до Мiнфiну.
KpiM того, вiдповiдно до вимог законодавства, Мiнрегiоном своечасно

бюджетнi запити щодо передбачення вiдповiдноi субвенцii з
мiж фактичною
д"рiu"rого бюджеry мiсцевим бюджетам на погашенюI рiзницi
органами
вартiстю та тарифами, Що затверджувztлися таlабо погоджуваJ|ися
зокрема щодо передбачення
державноi uпuд" о" мiсцевого самоврядуванIuI,
вiдповiдних видаткiв в державних бюджетах lла20|9,2020 Ta202I роки,
також, вiдповiдно до статгi 33 Бюджетного кодексу укратни мiнрегiон
пропозицii до
листом вiд 15.о2.202:. Ns 7l35l2l30-2l надав Мiнфiну вiдповiднi
Бюджетноi декларацii на 2022-2024 роки, зокрема, щодо передбачення у

щорiчно

,одu"Йоя
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вiдшко.ryванн,I
державному бюджgгi видаткiв у розмiрi 3,3 млрд гривень для
(у
ix невiдшкодуванIUI
рiзr"чi в тарифах, яка утворилася станом на 01.0l .2016 разi
у 2021, рочi).
у разi передбачення у Щержавному бюджетi Укратни на202| pik видаткiв на
noru1ц.""" ,абор.ованостi з рiзницi мiж фактичною вартiстю та встановл9ними
тарифами Мiнрегiоном буле розроблено Порядок та умови ik використанtul, з
ypaxyBaHIUIM джерел фiнансування цих видаткiв, передбачених законодавством,
зазначаемЪ, щЬ вiдповiдно до iнформацii Хмельницькоi обласнОi ДеРЖаВНОi
адмiнiстрацii, по КП <Тепловию) облiковуеться зrtлишок заборгованостi з рiзницi в
тарифах, що утворена до 01.01 .20lб року по категорii споживачiв <бюджетнi
установи)> в обсязi 1r7 млн гривень.
Рiзниця в тарифах по Кп <Тепловик)), що утворилася за перiод з 01,01 ,20116
з
по 01 .0|.2021, становиiь 6715 млн грн. Щля вiдшкоryванIш цiеi рiзницi в тарифах
державного бюджеry наразi немас законодавчих пiдстав,
Однак, МiЙрегiоН пiдтримуе необхiднiсть ix cTBopeHtUI. Зокрема
законодавчi пiдстави для компенсацii рiзницi мiж фактично нарахованими
витратами та встановленими тарифами на комунальнi посJryги, утвореноi пiсля
ot.ot.2016 року мають з'явитиЙ в разi прийняггя законопроекту кПро
внесення aйi" до деяких законiв Украiни щодо забезпечення вреryлюванIuI
заборгованостi за спожитi енергоносii теплопостачальних та теплогеноруючих
водовiдведенIu))
органiзачiй, пiдприемстВ централiЗованогО водопостачаншI
(ресстр. J\b 3508 вiд 20.05.2020).
РазоМ ,,"r, у разi прийнятТям законОпроектУ J\ъ 3508, також моя(уть бути
вреryльованi проблеми пiдприсмств, що стосуються заборгованостi за опожитий
газ перед ндк <нафтогаз УкраiниD, а також нарахованих на таку
.rрrролt
"й
.чбор.о"uнiсть n.ri .гu штрафних санкцiй та спричинених виконавчими дiями
ареЙтiВ paxyHKiB. ЗаконопроекТ Ns 3508 передбачае, серед iншого, надання
газ та
1r,ro*rrr"o.Ti реструктуризацii заборгованостi за спожитий природпий
списання штрафних санкцiй пiдприемствам теплоенергетИКИ Та ВОДОПРОВlДНОтравня
каналiзацiйного господарства, утворених (нарахованих) станом на 1

i

2020

року,

на
встановленIш мораторlю на

tlЕflrr;
стягненIuI
та ul)tl
нарахування ,t,a

санкцiй
електропОстачаJIьнИкамИ та постаЧаJIьникаМи прироДного гilзу штрафних
на заборгованiсть, утворену пiсля травня 2020 porqy по категорii споживачiв
((населення)).
Водночас зазначасмо, Що 0з.|2.2020 Верховною Радою УкраiЪи прийнято
деяких Законiв Украiъи щодо
закон Украiни кпро внесення змiн
J\b 2458 вiд
впорядкуваннrI наданtUI житлово-комунiшьних посJryг) (законопроект
якого дозволить перейти теплопостачiшьним
ts.it.2019),

l

до

реалiзацiя

пiдприсмствам на HoBi договори зi споживачами та надасть можливiсть
з
застосовувати до кiнцевих спожtлвачiв акryалiзованi тарифи на посJtуги
постачаншI тепловоi енергii та lIостачання гарячоi води. Зазначений Закон
l|.|2.2020 направлено на пiдпис Прозиденry УкраIни,
принагiдно iнформусмо, що з метою уникненнJI навантаженн,I на
BapTocTi послуг з
домогосподарства та недогryщення зростання для них
теплопостачаннrI в опiLлювtlJIьному перiодi 20201202l porcy, забезпечення
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та недоtryщеншI збоiв у
стабiльнОго функцiонуванIШ пiдприсмСтв теплоПостачанIя
в особi MiHicTpa
iх роботi i наданнi послуГ для спожИвачiв 0g.02.2021 мiж Урядом
УкраiЪи та першого застуlrника MiHicTpa енергетики
розвитку громад,u,.рйrорiй
сферах
УкрuТrrЙ ЁацiоцаЛ"*rоО кЬмiсiсю, що здiйсНюс державне реryлюваншI у
i Всеукраiнською
енерготиКи та коМунаJIьниХ послуг, ндК <Нафтогаз УкраiЪш>
MicT Украiни> було
асоцiацiеЮ органiВ мiсцевогО самовряДування <Асоцiацiя
взасМорозумiння щодо вреryлюваннrI проблемних
укJIадено МеморандумУ про
постачанrrя гарячоi
n"rurr" у сферi цЪнтралiзованого постачання TeIUIoBoi енергii та
води (далi
- Меморанлум).
'пу"пrоNл
постачання
З Меморанryму передбачено забезпечити безперебiйне
пiдприемствам теплопостачання ндК <Нафтогаз Украiни>

природного газу
на суб'сктiв
вiдповiдНо дО Положенця про покJIадення спецiальцих обов'язкiв
загilльносуспiльних iHTepeciB у процесi
ринкУ природного газУ дrя забезпеченtUI
гiву, затвердженого постановою Кабiнеry
функчiонуванIUI ринку природного
таких
йiпi.rрi" украiнй вiд 19.10.2018 Ng 867 (далi _ положенш), з ypaxyBaцtulM
Yмов:

на ocнoBl
постачанlUI природного гitзу вiдбувасгься за ринковою цlною
перевiрки;
ринковI,D( iндикаторiв, досryпних для
пiдприемств
цiною природного газу
рiзничЬ
Положенн,I
у сiчнi
теплопостачання, визначеною вiдповiдно до пунктУ 13
в тарифах на посJIуги з
KBiTHi 2021 рокУ, та цiноЮ природного газу, врахованою
перiо.ry
теплопостачання для населення, за якими протягом опtUIювtIпьного
(населенню),
споживачам
20201202;_ рокУ фЙичнО.."uqu*оuvсться плата пi"ц.""*
побутових
ztле не нижче гранично1 цlни природного ГШУ, встановленоi для
вiд 9 грулrrя 2020 р,
споживачiв згiдно з постано"оо йбi"еry MiHicTpiB украiни
обмежувальних
Ns Izзб <Про встановленIш карантиЕу та запровадженшI
Украiни
територiТ
на
протиепiдемiчних заходiв з мотою ЪапобiганшI поширенню
хвороби CovID_19, спричиненот KopoHaBipycoц

для

мiж

на

-

гiстрот респiраторноi

202| року за
SДRS-СоV-2>, надЪ€ться вiдстрочка платежу до 30 вересня
наданюI ним
зверненнrIм пiдприемства теплопостачання та за умови
пiдтверджуючих документiв

;

.уr" рiзницi мiж цiнами

природного

газу для

пiдприемств

протягом
теплопостачання, визначеними вiдповiдно до щ,нкту 13 ПоложенtUI
газу, врахованою в
жовтнrI 2020 року - квiтня 2021 рокУ, та цiною природного
якими протягом
тарифах на посJIуги з теплопос1ачанIя для населеннJI, за
плата кiнцевим
опrUIювального ..iorry 202012021 porqy фактично нараховусться
газу), розрахову€ться
споживачам (населенню) (далi - рiзlлиця в цiнах природного
i компенсуеться у вiдповiдностi до законодавства,
<Нафтогаз
Згiдно. rryrr*rо' 7 Меморандуму державнi органи Украiни, нАК
Украiни> та Дсоцiацiя MicT УкраiЪи до 01.05.2021 опрацюють джерела
компенсацii рiзницi мiж цiнами природного газу для пiдприемств
ПоложенtUI протягом
теплопостачання, визначеними вiдповiдно до ttункту 13
газу, врахованою В
жовтtUI 2020 року - квiтня 2021 рокУ, та цiною природного
якими протягом
тарифах на посJryги з теплопостачанtul дJuI населенtш, за
плата кiнцевим
оlrilлювЕчIьного ."rоrу 202012021, року фактично нараховуеться
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споживачам (населенню), з метою реалiзацii пункту 3 цього MeMopaHryNry до
початку опЕtлюв{tльного сезоtIу 202 l / 2022 р oKiB.
На засiданнi Аrrгикризового енергетиtIного штабу, яке вiдбулося 23.02.202l,
було розгляЕуто та затверджено розроблений Мiнрегiоном План дiй з реаrriзацii
Меморандуму, який визначае перелiк необхiдних заходiв та TepMiH ix виконання.
З метою реалiзацii положення Меморанryму tцоdо вidсmрочкu rulаmеuсiв
НАК <Нафтогаз УкраiЪи> пiдгоryваJIа проект додатковоi угоди та процещру, яц
мають пройти пiдприемства теплоtIостачаншI дJuI вiдтермiнуванtul гlлатежiв.
,Щетальна iнформацiя щодо умов наданнrI вiдтермiнуванlя платежiв за гiш, а також
проект додатковоi угоди розмiщено на офiцiйному сайтi КомпанiТ.
Зауважуемо, що Планом дiй з реалiзацii МеморанryIrfу передбачено, що н4
суму наdаноi' вidсmрочкu пidпрuе]испlвам mеплопосmачання ненараховуюmься пенi
mа ulmрафнi санкцii'з боку НДК <Нафmоеаз Украiнu>.

Заступник директора rЩепартаменту начальник вiддiлу тарифноi полiтики

Наталiя кРАВЧЕНко

Коляда Олена

Тел.207-1-7l5
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