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Голові Київської обласної державної 
адміністрації Горгану Олександру 
Любомировичу

Шановний Олександр Любомирович!

До мене, як до голови Київської обласної ради надходять багаточисленні 
звернення Комунальних підприємств Київської обласної ради, щодо 
заборгованості перед НАК «Нафтогаз» за постачання природного газу.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
комунальних послуг» внесено зміни до статті 20 Закону України "Про 
теплопостачання'1, якими заборонено з 01.01.2016 р. встановлення тарифів на 
теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її 
виробництво, транспортування та постачання.

Норми щодо заборони встановлення тарифів нижче економічно 
обгрунтованих витрат як на централізоване опалення, так і на послуги 
водопостачання та водовідведення передбачені також статтею 10 Закону України 
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статтею 31 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», та статтею 12 Закону України «Про 
ціни і ціноутворення».

Відповідно до ч. З ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні 
послуги в розмірі не нижче економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання). Згідно з ч. 4 цієї ж статті "у разі встановлення органом місцевого 
самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що 
унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов'язаний 
відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам 
різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обгрунтованими 
витратами на виробництво цих послуг, спори щодо формування та встановлення 
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку.

На сьогоднішній день, в Київській області загострилася ситуація, щодо 
сплати заборгованості перед НАК «Нафтогаз» за постачання природного газу.

Так, наприклад КП КОР «Кагарликтепломережа» надає послуги за 
тарифами, затвердженими рішенням міської ради від 11.09.2017 р., а рівень 
покриття діючих тарифів собівартості послуги з теплопостачання становить
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57,8%, 54,4% та 54,5% відповідно по 1,2 та 3 групі споживачів. Тобто, різниця в 
тарифах на теплопостачання (населення та бюджет) станом на 01.04.2018 року 
становить - 5 865,6 тис. грн.

Останнє відшкодування різниці в тарифах відбувалося в листопаді 2017 р. 
на загальну суму 402 730 грн, хоча протоколами засідання територіальної комісії 
з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах встановлено суму 
компенсації на рівні 1 219 958 грн. Отже, вже по узгодженій заборгованості з 
різниці в тарифах непрофінансованими залишилось 817 228 грн.

Аналогічні проблеми, склалися і в КП КОР «Переяслав- 
Хмельницьктепломережа» і КП КОР «Тетіївтепломережа».

Щодо, КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа» то встановлені 
тарифи в 2017 році по всіх 3-х групах дати можливість повністю перекрити 
відшкодування затвердженого тарифу до собівартості на протязі січня-березня 
2018 року.

Однак станом на 01.07.2018 року заборгованість з різниці в тарифах тільки 
за 2018 рік склала -  по 1 групі споживачів (населення) -3869,76 тис. грн., по 2 
групі споживачів (бюджетні установи) — 1339,55 тис. грн. Заборгованість з 
різниці в тарифах утворилася внаслідок збільшення з січня 2018 року мінімальної 
заробітної плати, мінімального прожиткового мінімуму, збільшенням ціни на 
електроенергію та матеріали.

Також, КП КОР «Тетіївтепломережа» в якої рівень покриття діючих тарифів 
собівартості послуги з теплопостачання становить 70,4%. Різниця в тарифах на 
теплопостачання (населення та бюджет) станом на 01.07.2018 року становить 
13135,7 тис. грн. Останнє відшкодування різниці в тарифах відбувалося в 
листопаді 2017 р. на загальну суму 635,9 тис. грн, хоча Протоколом засідання 
територіальної комісії з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах № 
1 від 31.05.2017р. встановлено суму компенсації на рівні 2522,1 тис. грн. Отже, 
вже по узгодженій заборгованості з різниці в тарифах непрофінансованими 
затишилось 1886,2 тис. грн

На практиці всі підприємства зіткнулися з проблемою, що їх тарифи 
всупереч вимогам законодавства не є економічно обґрунтованими, а з 01.01.2016 
відсутній законодавчий механізм відшкодування різниці в тарифах на 
загальнодержавному рівні.

Крім цього, хочу зазначити, що підприємство зазнало збитки за існування 
заборгованості перед постачальником природного газу, є КГІ КОР 
«Бородянкатепловодопостачання», в якого заборгованість складає 1364,5 тис. 
грн., станом на 01.07.2018 р.

Також, дане підприємство протягом тривалого періоду подавало до місцевої 
рада заяви про встановлення тарифів на послуги централізованого 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення ще в грудні 2016 року, 
тарифи були прийняті в лютому 2017, введені в дію з 01 березня 2017 року, але 
на сьогоднішній день вартість енергоносіїв, які складали 60% тарифу на 
опалення, зросла на 49%, фонд оплати праці, який складав 23% тарифу на 
опалення зріс на 32%, електроенергія, яка складала 5% тарифу на опалення зросла 
на 15%, інші витрати, що складали 12% тарифу зросли внаслідок інфляції на 28%.



23.07.2018 р. Бородянським РП ПрАТ «Київобленерго» було відключено КП 
КОР «Бородянкатепловодопоетачання» від електропостачання, у зв’язку із 
заборгованістю.

Тобто, єдиною і основною причиною існування заборгованості перед 
постачальником природного газу та електропостачання, є саме факт існування 
різниці між фактичними витратами та тарифами на виробництво теплової

Враховуючи вищевикладене, прошу вжити заходи для врегулювання даної 
ситуації на законодавчому рівні, в найкоротші терміни.

енергії.

Голова ради Г.В. Старикова


