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Комунальне пИпри€мство по

експлуатацii теплового

господарства ((Тепловик>>

Старокостянтинiвськоi MicbKoi

ради Хмельницькоi областi
(для iнформування iнших)

MiHicTepcTBo розвиткУ громаД та територiй Украiни розглянуло лист

кп <<тепловик>> та iнших керiвникiв пiдприемств тепltопостачання

Хмельницькоi областi вiд |5.оз.2о21 щодо стабiлiзацiТ ситуацii у сферi

централiзованого теплопостачання та в межах компетенцii повiдомляе,

щоdо вidtакоdування заборzованосmi з рiзнuцi в mарuфах, яка уmворuлася

пiсля 01.01.201б

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства, дiяльнiсть пiдприемств

теплопоСтачаннЯ (яК суб'ектiв природних монополiй та суб'ектiв

господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на сумiжних ринках), пiдлягае

державному реryлюванню, зокрема i в частинi формування та встановлення

тарифiв.- 
Mirp..ioH, З оглядУ на вимоГи cTaTTi l0 Закону УкраiЪи <Про державне

реryлювання у сферi комунальних послуг) та cTaTTi 15 Закону УкраТни <Про

цiни i цiноутвоРення)' дотримуСться позИцii, щО тарифне реryлювання з боку

уповноважених органiв 
-мас 

забезпечувати самоокупнiсть пiдприемств

теплопостачання, а рiзниця в тарифах, що виникJIа внаслiдок встановлення iх на

piBHi, що не вiдпоЪiдае економiчно обгрунтованим витратам, повинна бути

uiдrподована за рахунок коштiв вiдповiдного бюджеry,

за iнформачiею обласних, Китвськот державних адмiнiстрацiй обсяг

зuборгоuu"Ь.ii з рiзницi в тарифах по теплопостачальних пiдприсмствах

УкраiЪи, що утворилася за перiод з 01.01.2016 по 01,03,2021, становить

J\ъ

СЕ,Щ Мiнрегiон lT-Enterprise
вн. Nsl 83461 l
Пiдписувач Кравченко Наталiя Олександрiвна

Сертифiкат s ввzпявzгs00307в04000000704 1 3 1 00А97в9000

.ЩiЙсний з l5.02.202l 00:00:00 по l5,02,2023 00:00:00

lll llllllllllllшlllllllltllllllш lll шl

N98/1 0.1/201 7-2l вiд l 5.04.2021



2

2816 млрд гривень. Для вiдшкодування такот заборгованостi з рiзницi в

тарифах-за рахунок коштiв державного бюджету наразi нем,ае законоdавчuх

пidсmав,
Однак, Мiнрегiон пiдтримус необхiднiсть ix створення. Зокрема

законодавчi пiдстави для компенсацiТ утвореноТ пiсля 01.01 ,201,6 року рiзницi
мiж фактичними витратами та встановленими тарифами на комунальнi послуги

мають з'явитися в разi прийняття законопроекту <Про внесення змiн до

деяких законiв Украiъи щодо забезпечення вреryлювання заборгованостi за

спожитi енергоносii теплопостач€Lльних та теплогенеруючих органiзацiй,

пiдприемств централiзованого водопостачання i водовiдведення)) (ресстр.

Ns З508 вiд 20.05.2020).

щоdо вреzулювання забореованосmi пidпрuемсmв mеплопосmачання за

спожumi eHepzoHocii

З прийняттяМ законопроекry ресстр, ]ф 3508 можуть бути вреryльованi

також проблеми пiдприемств теплопостачання, Що стосуються заборгованостi

за спожитий природний газ перед ндк <нафтогаз Укратни>, нарахованих на

таку заборгованiсть пенi та штрафних санкцiй та спричинених виконавчими

дiяЙи арештiв paxyHKiB. Законопроект М 3508 передбачае, серед iншого,

надання можливостi реструктуризацii заборгованостi за спожитий

природний газ та списання штрафних санкцiй пiдприсмствам

теплоенергетики та водопровiдно-каналiзацiйного господарства, утворених
(нарахованих) станом на 1 травня 2020 РокУ, встановлення мораторiю на

нарахування та стягнення електропостачЕLльниками та постачальниками

природного газу штрафних санкцiй на заборгованiсть, утворену пiсля 1 травня

2020 року по категорiТ споживачiв ((населення),

ВодночаС поuiдоrпясмо, що оз12.2020 Верховною Радою УкраiЪи

прийнято Закон Украiни кпро внесення змiн до деяких Законiв Укратни щодо

впорядкування надання житлово-комунальних послуг> (законопроект Jt 2458

вiд 15.11.2019), реалiзацiя якого дозволить перейти теплопостачальним

пiдприемствам на HoBi договори зi споживачами та надасть можливiсть

застосовувати до кiнцевих споживачiв акryалiзованi тарифи на послуги з

постачання тепловот енергii та постачання гарячот води. Зазначений Закон

||.|2.2020 направлено на пiдпис Президенry УкраiЪи,
Принагiдпо .*rru,raeMo, що в умовах загострення сиryацiТ, що виникла у

,"'".*У iз зростанняМ цiн/тарифiв на природний газ та електричну енергiю,

послуги з розподiлу прrрод"о.о г€вУ, Мiнрегiону р€Lзом iз iншими

заiнтересованими центр€Lльними органами виконавчоТ влади, ндК <Нафтогаз

украrни>, Всеукратнською асоцiацiсю органiв мiсцевого самоврядування

кдъоцiацiя MicT Украiъи> було доручено пiдгоryвати Меморандум про

взаеморОзумiннЯ щодо вреryлювання проблемних питань у сферi

централiЗованогО постачанНя тепловОТ енергii та постаЧаннЯ гарячоI води (далi -

Меморандум).
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09.02.202l Меморандум було укJIадено мiж Урядом в особi MiHicTpa

розвитку громад та територiй УкраiЪи та першого заступника MiHicTpa
енергетики Украiъи, Нацiона.гlьною комiсiсю, що здiйснюс державне

реryлювання у ферах енергетики та комун€rльних послуг, НАК <Нафтогаз

украiъи> i Всеукраiъською асоцiацiею органiв мiсцевого самоврядування
<Асоцiацiя MicT УкраiЪи>.

Положеннями Меморандуму, серед iншого, передбачено необхiднiсть
забезпечення безперебiйного постачання природного газу пiдприсмствам
теплопостачання ндк <нафтогаз Украiни>> вiдповiдно до Положення про

покладення спецiальних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу для
забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонУВанНЯ РИНКУ
природного газу, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
19.10.201 8 м 867 (далri _ положення), з урахуванням таких умов:

- постачання природного газу вiдбувасться за ринковою цiною на ocHoBi

ринкових iндикаторiв, досryпних для перевiрки;
- на рiзнИцто мiж цiною природного гЕlзу для пiдприсмств теплопостачання,

визначеною вiдповiдно до пункту 13 Положення у сiчнi - KBiTHi 2021 року, та

цiною природного гЕвУ, врахованою в тарифах на послуги з теплопостачання

для населення, за якими протягом опitлювчIльного перiоду 202012021 року
фактично нараховуеться плата кiнцевим споживачам (населенню), але не нижче

ipurr.r"oi цiни природного газу, встановленоI для побутових споживачiв згiдно

з постанОвою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 р. Nч 12Зб <Про

встаflовлення карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроТ

респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-COY-2>>,

наdоеmься вiDсmрочка плоmенсу do 30 вересня 2021 року за зверненням

пidпрuемсmва mеплопосmачання тл за умовu наdання нuм пidmверDжуючuх
dокуменmiц

- сума рiзницi мiж цiнами природного газу для пlдприемств

теплопостачання, визначеними вiдповiдно до пункту 13 Положення протягом

жовтня 2020 року - квiтня 2021 року, та цiною природного гЕlзу, врахованою в

тарифах на послуги з теплопостачання для населення, за якими протягом

оп€Lлюв€lльного сезону 202012021 року фактично нараховуеться плата кiнцевим

споживачам (населенню), розрахову€mься i компенсу€mься у вidповidносmi do

законоDавсmва.
Згiдно з пунктом 7 Меморандуму державнi органи УкраiЪи, нАк

<Нафтогаз Украiни> та Асоцiацiя MicT УкраiЪи до 01.05.2021 опрацюють

джерела компенсацiТ рiзницi мiж цiнами природного газу для пiдприемств

теплопостачання, визначеними вiдповiдно до пункry 1з Положення протягом

жовтня 2020 року - квiтня 2021 року, та цiною природного газу, врахованою в

тарифах на послуги з теплопостачання для населення, за якими протягом

опалювilльного сезону 2O20l2O21 року фактично нараховуеться плата кiнцевим

споживачам (населенню), з метою реалiзацiI пункry 3 цього Меморандуму до

оп€lлюв€Lльного сезону 202l l 2022 poKiB.
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Меморандумом також передбачено розроблення ндК <Нафтогаз УкраТни>

тазапроваduсення do 1 вересiя 2021 року dовzосmроковuх цiновuх пропозuцiй

dля забезпечення сmало?о рiвня цiн на прuроDнuй ?аз для пiдприсмств

теплопостачання та вuзначення до 1 жовтня 2о21 року dмсерел mа механiзмiв

поzаtаення пidпрuемсmвамч mеплопосmачання заборzованосmi за послуzу з

р озпоdiлу пр uроdно?о ? озу перед операторами газорозподiльних систем.

На засiданнi Днтикризового енергетичного штабу, яке вiдбулося

2з.02.2о21, було розглянуто та затверджено розроблений Мiнрегiоном План дiй

з ре;tлiзацii МеморанДУмУ, який 
"r."u,ru. 

перелiк необхiдних заходiв та TepMiH

ik виконання.
з метою виконання положень Меморандуму щодо вiдстрочки платежlв

FIдк <нафтогаз Украiни> пiдгоryвала проект додатковоi угоди. та процедуру,

яку мають пройти пiдприсмства теплопостачання для вlдтермlнування

платежiв. ,щетальна iнформачiя щодо умов надання вiдтермiнування платежiв за

газ, а також проект додатковоi угоди розмiщено на офiцiйному сайтi Компанiт,

зауважуемо, що Планом дiй з реалiзацiт Меморандуму передбачено, що но

суму HadaHot вidсmрочкu пidпрuемсmвал, mеплопосmачання не

нароховуюmt ся пенi mа tаmрафнi санкцii з боку нАК кНафmоzаз YKpaIHu>,

щоdо поdовження dля пiDпрuемсmв mеплопосmачання mерпtiну dii

положення

Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 11 Закону УкраТни <Про ринок
природного гtву) з метою забезпечення загшIьносуспiльних iHTepeciB у процесi

функцiонування ринку природного гЕlзу на суб'сктiв ринку природного газу у
викJIючних випадках та на визначений строк можуть покJIадатися спецiальнi

обов'язки в обсязi та на умовах, визначених Кабiнетом MiHicTpiB Украiъи пiсля

кон сультацiй iз С eKpeTapiaToM Ен ергетичного Спiвтовариства.

вiдповiдно до норм Положення, затвердженого на виконання зазначеного

Закону, на НдК <Нафтогаз Украiни> покJIадаеться зобов'язання до 1 травня

2021 року постачати природний газ виробникам тепловот енергiт на умовах та у
порядку, що визначенi цим Положенням.

Таким чином, з l травн я 2О27 року передбачаеться перехiд пiдприемств

теплопостачання на ринковi умови придбання природного гЕву,

враховуючи особливостi функчiонування пiдприемств теплопостачання в

умовах державного реryлювання та з метою уникнення кризових сиryацiй, що

можуть виникнут" 
-u 

Ь"'"r*у з вiдмiною Положення на базi MiHicTepcTBa

розвитку громад та територiй Украiни утворено Робочу групу з опрацювання

nrru"" функuiону"uпп" пiдпрr.r.ru теплоенергетики в умовах дii ринy
природного газу, до скJIаду якоТ увiйшли представники центрilльних органlв

виконавчот влади, органiв мiсцевого самоврядування, профiльних галузевих

асоцiацiй, Всеукраiъськоi асоцiацiт органiв мiсцевого самоврядування

<Дсоцiацiя MibT- Украiни>, ндк <Нафтогаз Украiни>, пiдприемств

теплопостачання та iнших заiнтересованих установ та органiзацiй,

СЕ,Щ Мiнрегiон IT-Enterprise
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за результатами проведеного аналiзу фiнансово-економiчних показникiв

дiяльностi 
- 

пiдприемств теплоенергетики та враховуючи особливостi

державно.о р.ryп*овання iх дiяльностi Робочою групою було пiдтвердженого

неготовнiсть таких пiдприемства до вiдмiни дiТ Положення з 01,05,2021 та

прийнято рiшення щодо доцiльностi подовження його дii до 01.05.2022 року

З огляду на зЕIзначене Мiнрегiон листами вiд 25.01 .202t ]ф 7/10.1/9|2,21 \

вiд 07.04.2021 Jrlb ':lll},|l5l29-2l звернувся до Мiненерго з проханням розпочати

переговори з представництвом мвФ та cekpeTapiaToM Енергетичного

спiвтовариства щодо подовження для пiдприемств теплопостачання до

01.05.2022 дi\ Положення та за результатами переговорiв влести вiдповiднi

змiни до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19.10.2018 Jф 867,

Ц!оdо aBmoMamLHHo\o корuZування mарuфiв на комунальнi послуZu в

зв'язку зi зл,tiною варmосmi склаdовuх mарuфу колuваннялl цiн на eчepzopecypcu

не передбачас механiзмуЧинне законодавство Украiни наразi

автоматичного кориryвання тарифiв на теплову

тепловоТ енергii та постачання гарячоi води

примiщеннi.
Порядок вiдключення

постачання гарячоi води

енергiю, послуги з постачання

у зв'язку iз змiною BapTocTi

споживачiв вiд систем центра-гliзованого опалення та

затверджено наказом MiHicTepcTBa регiонального

окремих скпадових тарифiв, зокрема, BapTocTl природного гiву,

Буль-яка змiна тарифiв здiйснюеться за рiшенням органу, уповноваженого

встановлювати ,uр"ф, (НацiональноI KoMicii, що здiйснюе державне

реryлювання у сферах енергетики та комунальних послуг або органу мiсцевого

самоврядування).
Разом з тим, розумiючи важJIивiсть питання своечасного вiдображення

BapTocTi .".p.orobii" у тарифах на теплову енергiю :u вiдповiдних

комунальних послугах (послугах з постачання теплово[ енергt[ та постачання

гарячоi води) 
- 
Мiнрегiоном наразi опрацьовуються рiзнi моделi

тарифоутворення, що п.р.дбачають вирiшення вищезазначеного завдання (у

т.ч. шляхом внесення змiн до чинного законодавства Украiни),

щоdо вidключення спожuвачiв Bid сuсmел,t ценmралiзованоaо опалення

вiдповiдно' Закону Украiни <про житлово-комунальнi послуги)) вiд

09.11 .2о:.7 ]\ъ 21sg-vlil (далi Закон N9 21s9_чпI) у багатоквартирних

будинках, у яких на день набрання чинностi цим Законом не менш як половина

квартир та нежитлових примiщень вiдокремлена (вiдключена) вiд мереж

централiзованого опалення та центраrriзованого постачання гарячоi води,

власники квартир та нежитлових примiщень, приеднаних до таких мереж, не

зобов'язанi, але маюmь право вuключно за власнulfol рiu,ленням у встановленому

порядку вiдокремити (вiдключити) вiд "1* 
свою квартиру чи нежитлове

примirrдення та влаштувати систему iндивiдуального теплопостачання

(onarrenr" таlабо гарячого водопостачання) у такiй квартирi чи нежитловому
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розвитку, будiвництва та житлово-комун.rльного господарства Украiни
вiд 26,07.2019 ]ф 169, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiI УкраТни
вiд 27.08.20|9 за Ns 982lЗЗ95З (даrri - Порядок).

Вiдповiдно до з€lзначеного Порядку для вiдокремлення (вiдключення) вiд
централiзованого оп€Lлення та гарячого водопостачання власник квартири чи
нежитлового примiщення багатоквартирного булинку звертаеться до органу
мiсцевого самоврядування з письмовою заявою в довiльнiй формi iз
зЕвначенням причини вiдокремлення (вiдключення) та подае iнформачiю про
HaMip влаштування системи iндивiдуЕtльного теплопостачання (опалення таlабо
гарячого водопостачання) такоi квартири чи нежитлового примiщення.

Заява передасться на розгляд KoMiciT для розгляду питань щодо
вiдключення споживачiв вiд систем (мереж) централiзованого опilлення
(теплопостачання) та постачання гарячоi води, яка на найближчому засiданнi
розглядае вказану заяву за участю заявника або його уповноваженого
представника.

В житлових будинках, у яких на день набрання чинностi Законом
}lb 2189-VШ вiдокремлено (вiдключено) вiд мереж центраrriзованого опалення
та централiзованого постачання гарячоi води менше половини квартир та
нежитлових примiщень, можливiсть вiдключення вiд цих систем окремих
квартир законодавством не передбачена.

Заступник директора Щепартаменту -
начальник вiддiлу тарифноi полiтики

мастюгiна оксана
Тел. 207-1-701

Наталiя кРАВЧЕнко
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