
 

 

 

 

 

 

№ 5-486/1/22 

від 14 червня 2022 р. 

 

Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг 

Герусу А.М. 

 

Щодо законопроєкту №7427 

 

Шановний Андрію Михайловичу! 

Асоціація міст України розглянула проект Закону України «Про 

особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення», 

реєстр. №7427 від 01.06.2022 року (надалі - Законопроєкт) й визнає, що визначені 

в законопроекті питання є дуже актуальними для підготовки до наступного 

опалювального сезону, але виключно в разі врахування в законопроекті 

необхідних для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 

питань: 

  

1. Виключення норми про безоплатний перехід права власності на 

підприємство ТКЕ до постачальника природного газу у разі прострочення 

платежів по договору реструктуризації, а саме 

абзаци двадцять п’ятий – двадцять дев’ятий підпункту 2) пункту 2 розділу 

ІІ законопроєкту виключити; 

  

2. З метою збереження тарифів на послуги теплопостачання та постачання 

гарячої води на рівні минулого опалювального сезону, забезпечення постачання 

природного газу підприємствам ТКЕ, бюджетним установам, ОСББ, ЖБК, 

релігійним організаціям в опалювальному сезоні 2022/2023 року на умовах та за 

цінами попереднього опалювального сезону, а саме 

абзац перший частини другої статті 1 законопроєкту викласти в такій 

редакції: 

«2. Протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після 

місяця, в якому його буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для 

побутових споживачів та суб'єктів господарювання, що здійснюють 
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виробництво та/або транспортування теплової енергії та постачання гарячої 

води, яким заборонено підвищувати тарифи згідно з частиною першою цієї 

статті, не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася станом на 24 лютого 

2022 року.»; 

  

3. Передбачення  механізму щомісячної (а не щоквартальної) компенсації 

підприємствам ТКЕ заборгованості з різниці в тарифах, а саме 

абзац другий пункту першого статті 2 законопроєкту викласти в такій 

редакції: 

«Обсяги різниці в тарифах з урахуванням додаткових витрат, що 

підлягають компенсації згідно з цією частиною, методика визначення якої 

затверджуються Кабінетом Міністрів України, затверджуються щомісячно 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію формування 

та реалізує державну політику в сфері житлово-комунального господарства, на 

підставі даних, що надаються суб’єктами господарювання, що здійснюють 

виробництво та/або транспортування та/або постачання теплової енергії, 

надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.»; 

  

4. Зупинення стягнення заборгованості за природний газ та послуги з його 

розподілу, нарахування та стягнення штрафних санкцій на таку заборгованість з 

підприємств ТКЕ теплоенергетики в умовах воєнного стану, забезпечити їх 

списання, а саме 

частину другу статті 1 законопроєкту доповнити абзацом такого змісту: 

«Протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після 

місяця його припинення або скасування заборонити будь які дії, спрямовані на 

стягнення заборгованості за спожитий природний газ та/або нарахованих на таку 

заборгованість штрафних санкцій з суб’єктів господарювання, що здійснюють 

виробництво та/або транспортування теплової енергії, надають послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води щодо яких заборонено 

підвищення тарифів згідно з частиною першою цієї статті. Забороняється також 

припинення газопостачання перерахованим вище суб’єктам протягом дії 

воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця його 

припинення або скасування. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з 

дня набрання чинності цим Законом вирішити питання списання заборгованості 

за спожитий природний газ та/або нарахованих на таку заборгованість штрафних 

санкцій»); 

  

5. Забезпечення укладення договорів реструктуризації заборгованості за 

природний газ, що виникла у минулі періоди, а саме 

підпункт другий пункту другого Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» законопроєкту доповнити абзацом двадцять другим такого змісту: 

«в абзаці другому частини третьої статті 3 слово «трьох» замінити словом 

«дев’яти»; 

У зв’язку з цим, абзаци двадцять другий – п’ятдесят третій вважати 

абзацами двадцять третім – п’ятдесят четвертим). 
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Проєкт Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та 

подальшого відновлення», реєстр. №7427 від 01.06.2022 може бути підтриманий 

виключно у разі врахування зазначених вище пропозицій. 

 

З повагою, 

 

Виконавчий директор      Олександр СЛОБОЖАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарник, 486-28-41 


