
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 07 вересня 2021 року                                                    №  712 

 

Про звернення   депутатів  

Кропивницької міської ради  

до  Президента  України,  

Голови Верховної Ради України,  

Прем’єр-міністра України, Міністра  

енергетики    України,    Міністра  

розвитку громад та територій України  

про врегулювання кризової ситуації  
у сфері комунальної теплоенергетики  

  

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 2, 25, 59   

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кропивницька 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Прийняти звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України, Міністра енергетики України, Міністра розвитку громад та 

територій України про врегулювання кризової ситуації у сфері комунальної  

теплоенергетики, що додається. 

 

2. Направити звернення до Президента України, Голови Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра енергетики України, 

Міністра розвитку громад та територій України. 

 

3. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

міської ради О.Колюку. 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Наталія Селіванова 35 61 53 



 Президенту України  

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 
 

Голові Верховної Ради України 

Дмитру РАЗУМКОВУ 
 

Прем'єр-міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 
 

Міністру енергетики України 

Герману ГАЛУЩЕНКУ 
 

Міністру розвитку громад та 

територій України 

Олексію ЧЕРНИШОВУ 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

 

 Депутати Кропивницької міської ради засвідчують Вам свою повагу та 

звертаються з наступним.  

 Усвідомлюючи відповідальність за забезпечення стабільного надання 

послуг з постачання теплової енергії в умовах різкого зростання цін на 

природний газ міською радою у повній мірі виконано домовленості, 

визначені Меморандумом, який укладено 09 лютого 2021 року між Кабінетом 

Міністрів України, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз України" і Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"                       

(далі – Меморандум), а саме недопущено застосування до кінцевих 

споживачів комунальних послуг підвищених тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії в опалювальному періоді 2020/2021 рр. та 

забезпечено безперервне надання цих послуг (пункти 1-2 Меморандуму).  
  

 Разом з тим, за таких умов підприємство комунальної теплоенергетики 

КП "Теплоенергетик" опинилось у вкрай складній фінансовій ситуації. За 

опалювальний період 2020/2021 рр. виникла значна різниця в ціні на 

природний газ. Збитки підприємства суттєво збільшились, відшкодування 

яких у повному обсязі є неможливим за рахунок коштів міського бюджету.  

Це призвело також до неспроможності проведення підприємством своєчасної 

оплати за спожитий природний газ.    
 

В умовах переходу до ринку природного газу між ТОВ  "Нафтогаз 

Трейдинг" та КП "Теплоенергетик" укладено Договір постачання природного 

газу на період з червня 2021 року до червня 2024 року (далі - Договір).   

Договір є таким, що не відповідає державній політиці у сфері 

теплопостачання, яка базується, зокрема, на взаємній відповідальності 

суб’єктів відносин у сфері теплопостачання за якісне постачання теплової 

енергії та своєчасну її оплату, забезпечення захисту прав та інтересів 

споживачів та таким, що не корелюється з вимогами доручення Президента 

України. 
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Згідно з Договором передбачена ціна природного газу для виробництва 

теплової енергії на рівні: 

"Обсяг 1" - 7 583,89 грн за 1000 м3 (з ПДВ і транспортуванням); 

"Обсяг 2" - 17 100,23 грн/м3 (з ПДВ і транспортуванням).  
 

Враховуючи послуги з розподілу природного газу, згідно з договором  з 

газорозподільною організацією ВАТ "Кіровоградгаз" вартість газу становить: 

"Обсяг 1" - 9 503,89 грн за 1000 м3 (з ПДВ); 

"Обсяг 2" - 19 184,12 грн/м3 (з ПДВ) в цінах вересня 2021 року.  
 

При цьому, Договором не передбачено розмежування обсягів 

природного газу та цін на нього для виробництва теплової енергії за 

категоріями споживачів, що не узгоджується із порядком формування 

тарифів на послуги з постачання теплової енергії в частині забезпечення 

економічно обґрунтованого розподілу витрат. 
 

Згідно з Договором Обсяг 1 (фіксована ціна) природного газу 

розраховано як середньоарифметичне значення обсягу фактичного 

використання природного газу за останні три роки для надання послуг з 

опалення для населення. У Договорі взагалі не зазначено, що цей обсяг 

природного газу використовується виключно для населення.  
 

При цьому, обсяг природного газу, передбачений Договором                        

(за Обсягом 1), є недостатнім для виготовлення теплової енергії (населенню) 

за пільговою ціною. Понад 2 млн м3 підприємство буде змушене 

докуповувати природний газ за змінною ціною, визначеною для Обсягу 2.    
 

Ціна на природний газ за Обсягом 2 є непомірно високою для 

виробництва та постачання теплової енергії бюджетним установам, що в 

свою чергу призведе до суттєвого збільшення видатків з бюджету громади на 

розрахунки за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.  
 

Окрім цього, Договором передбачена попередня оплата вартості 

спожитого природного газу і відповідно штрафні санкції за порушення 

термінів її проведення, а також безакцептне списання банком коштів з 

рахунку підприємства у разі виникнення заборгованості за спожитий 

природний газ. 
 

Вищезазначені та ряд інших вимог з боку ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" є 

дискримінаційними і направленими на дестабілізацію роботи 

теплопостачальних підприємств,   які знову призведуть до виникнення 

значних сум штрафних санкцій, джерела покриття яких немає, або 

припинення надання послуг через припинення постачання природного газу. 

Комунальне підприємство знову вимушено почне  працювати на оплату 

штрафних санкцій замість оплати поточного споживання природного газу, і 

все це коштом споживачів теплової енергії. 
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Ми, депутати Кропивницької міської ради, представляючи мешканців 

нашої територіальної громади, з метою забезпечення безперебійного 

постачання теплової енергії в опалювальний період 2021/2022 рр.  

звертаємось з наполегливим клопотанням вжити невідкладних заходів щодо:  
 

1) виконання з боку державних органів, зокрема Міністерства розвитку 

громад та територій України, Міністерствра енергетики України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, НАК "Нафтогаз України", 

домовленостей, визначених Меморандумом про взаєморозуміння щодо 

врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води від 09 лютого 2021 року;  
   

2) реалізації у максимально стислі строки норм Закону України                    

№ 1639 "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та 

забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", зокрема в 

частині: 

проведення реструктуризації заборгованості підприємств комунальної 

теплоенергетики за спожитий природний газ та послуги з його 

транспортування в період з 01 липня 2016 року по 01 червня 2021 року; 

прискорення затвердження Методики визначення заборгованості з 

різниці в тарифах, що утворилась після 01 липня 2016 року; 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 

2021 рік", якими передбачити видатки на погашення заборгованості з різниці 

в тарифах, яка утворилась станом на 01 січня 2016 року, у повному обсязі; 
 

3) збільшення обсягів природного газу, передбачених Договором між 

ТОВ  "Нафтогаз Трейдинг" та підприємствами комунальної теплоенергетики 

за Обсягом 1, до реальної потреби для виробництва і постачання теплової 

енергії для населення і установ, організацій, підприємств, які фінансуються 

за рахунок бюджетних коштів; 
 

4) внесення змін до Закону України "Про теплопостачання", якими 

передбачити заборону відключення об’єктів комунальної теплоенергетики 

від енергопостачання в опалювальний період та відповідно до Кодексу 

газотранспортної системи щодо ненарахування пені та штрафних санкцій за 

відсутність чи перевищення лімітів споживання природного газу; 
 

5) внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів в 

частині обмеження розміру штрафних санкцій до 0,01% (аналогічно із 

Законом України "Про житлово-комунальні послуги"), які застосовуються 

постачальниками енергоносіїв до підприємств-надавачів комунальних 

послуг, оскільки підприємства комунальної теплоенергетики не мають 

законодавчих підстав стягувати зі своїх споживачів штрафні санкції у 

розмірах, що співвідносяться зі штрафними санкціями постачальників 

енергоносіїв (природний газ, електрична енергія  тощо), що застосовуються 

до підприємств теплової енергетики.  
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Зазначені обставини призводять до надмірних грошових втрат 

підприємств, які в умовах чинного законодавства не компенсуються 

нарахуваннями пені у разі несвоєчасного здійснення споживачами 

платежів за спожиті комунальні послуги.    
  

6) виведення підприємств комунальної теплової енергетики в окрему 

категорію споживачів природного газу, враховуючи специфіку їх роботи, та 

забезпечення їм постачання природного газу для виробництва теплової 

енергії населенню власного видобутку за ціною собівартості та із 

урахуванням прибутку у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Це дозволить значно знизити вартість виробництва теплової енергії і 

забезпечити з боку підприємств комунальної теплоенергетики проведення 

розрахунків за спожитий природний газ. 
 

Разом з багатотисячною громадою усвідомлюємо, що лише чітка та 

термінова реалізація зазначених заходів дозволить проводити державну 

політику з питань тарифоутворення в інтересах народу України та сприятиме 

підвищенню якості життя людей. 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 

 

 

 


