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Директору-розпоряднику
Міжнародного валютного Фонду
п. Крісталіні Георгієвій

Шановна пані Крісталіна!
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України», Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання
«Укртеплокомуненерго»,Об’єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська
конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та
Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої
промисловості, побутового обслуговування населення України висловлюють
Вам глибоку повагу та звертаються з наступним.
Підприємства та компанії централізованого теплопостачання є одними
із найбільш важливих та соціально значущих у сфері житлово-комунального
господарства України, від стабільної роботи яких у зимовий період
безпосередньо залежить життєдіяльність міст і селищ нашої держави.
Однак протягом останніх років, через безвідповідальні дії вищих
урядових органів у цій сфері накопичилася надзвичайно велика кількість
проблемних питань, які потребують негайного вирішення, оскільки залишення
їх без відповідного реагування взагалі ставить під сумнів існування в
подальшому сфери централізованого теплопостачання в Україні.
Однією із основних проблем сфери теплопостачання є надзвичайно
велика сума заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий
природний газ, а також нараховані на таку заборгованість мільярдні суми пені
та штрафних санкцій.
На кінець 2020 року заборгованість за спожитий природний газ
підприємств теплопостачання та теплоелектроцентралей перед Акціонерним
товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі НАК «Нафтогаз України») сягнула 45,1 млрд грн. (1,6 млрд доларів США).
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Основними причинами виникнення такої заборгованості є:
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) з 01.01.2016 р.
продовжувала встановлювати економічно необгрунтовані (збиткові) тарифи на
теплову енергію.
2. Всупереч Закону України «Про теплопостачання» Уряд України не
виділяв коштів на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, через
що підприємства теплопостачання не могли своєчасно розрахуватись з
постачальником за спожитий природний газ.
Зокрема, непогашеною залишається заборгованість держави з різниці
між фактичною вартістю та тарифами на тепло, що затверджувалися
уповноваженими органами у сумі 26 млрд грн. (0,93 млрд доларів США).
3. НАК «Нафтогаз України» нараховував на прострочені платежі
підприємств штрафні санкції ~ 50% від суми боргу, в той же час
підприємствам дозволялось нараховувати населенню лише 0,01%. На сьогодні
підприємствам теплопостачання таких санкцій нараховано на суму більше
10 млрд грн. (0,36 млрд доларів США), при цьому у боржників відсутні
джерела для їх відшкодування. Адже перекладання таких витрат на
споживачів через тариф заборонено Законом України «Про природні
монополії».
4. Заборгованість населення за отримані послуги централізованого
опалення та гаряче водопостачання складає понад 16 млрд грн. (0,57
млрд доларів США).
На сьогоднішній день НАК «Нафтогаз України» бачить можливість
вирішення проблеми погашення заборгованості за природний газ та сплати
штрафних санкцій виключно за рахунок органів місцевого самоврядування,
що є категорично неприйнятно виходячи з наступного:
а) місцеві бюджети неспроможні відшкодувати таку суму
заборгованості та штрафних санкцій;
б) збитки підприємствам теплопостачання нанесені НКРЕКП за
підтримки урядів України та виникли за умов виконання чинного
законодавства, а не з вини органів місцевого самоврядування;
в) нелогічно забирати кошти з місцевих бюджетів для того, щоб їх
перерозподілити між державним бюджетом та НАК «Нафтогаз України»,
якому Уряд України і так затвердив бюджет на 2021 рік в розмірі 11 млрд. грн.
(0,39 млрд доларів США).
Наші неодноразові спільні звернення до органів законодавчої та
виконавчої влади України щодо вирішення проблем української
теплоенергетики на жаль залишилися практично без уваги.

з
Зважаючи на економічну ситуацію в країні, ми вважаємо, що часу для
прийняття рішень залишилося обмаль. На нашу думку, проблема
заборгованості на ринку природного газу та шляхи її вирішення повинна
знайти своє місце у черговому Меморандумі про співробітництво України з
Міжнародним валютним фондом, як домашня робота для Уряду України на
найближчу перспективу. Немає необхідності в постійній підтримці Урядом
України НАК «Нафтогаз України», адже діючим законодавством України
права постачальника природного газу у взаємовідносинах з підприємствами
теплопостачання врегульовано на достатньому рівні, усі надходження таких
підприємств першочергово спрямовуються в оплату спожитого природного
газу. Наразі постала гостра необхідність усувати критичні наслідки від
зазначеної підтримки, оскільки різкі зростання газових цін без відповідного
зростання цін на опалення в кінцевому випадку можуть призвести до повного
колапсу сфери централізованого теплопостачання України.
Шановна пані Крісталіна, Всеукраїнська асоціація органів місцевого
самоврядування «Асоціація міст України» , Міжгалузева асоціація з розвитку
систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго», Об’єднання організацій
роботодавців «Всеукраїнська
конфедерація
роботодавців
житловокомунальної галузі України» та Профспілка працівників житловокомунального господарства,
місцевої
промисловості,
побутового
обслуговування населення України просять Вас, при підготовці чергового
Меморандуму про співробітництво Міжнародного валютного фонду
з
Україною, врахувати вищевикладене та включити до Меморандуму
положення щодо вирішення проблеми функціонування ринку газу в Україні,
передбачивши зобов'язання Уряду щодо
погашення заборгованості
підприємств теплопостачання перед постачальником газу.
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