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Обласні, Київська міська
державні адміністрації
З метою уникнення навантаження на домогосподарства та недопущення
зростання для них вартості послуг з теплопостачання, враховуючи усі ризики
щодо забезпечення стабільного функціонування підприємств теплопостачання
та недопущення збоїв у їх роботі і наданні послуг для споживачів, враховуючи
важливість об’єднання зусиль з метою врегулювання проблемних питань у
сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води
між Кабінетом Міністрів України, Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК
«Нафтогаз України» і Всеукраїнською асоціацією органів місцевого
самоврядування «Асоціація міст України» 9 лютого 2021 року підписано
Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у
сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Зокрема, положеннями Меморандуму передбачено надання на різницю
між ціною природного газу для підприємств теплопостачання, визначеною
відповідно до пункту 13 Положення про покладення спеціальних обов’язків на
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867, у січні – квітні 2021 року, та
ціною природного газу, врахованою в тарифах на послуги з теплопостачання
для населення, за якими протягом опалювального періоду 2020/2021 року
фактично нараховується плата кінцевим споживачам (населенню), але не нижче
граничної ціни природного газу, встановленої для побутових споживачів згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
відстрочки платежу до 30 вересня 2021 року за зверненням підприємства
теплопостачання та за умови надання ним підтверджуючих документів.
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Зважаючи на викладене, просимо довести до відома суб’єктів
господарювання у сфері теплопостачання інформацію щодо необхідності
звернення до НАК «Нафтогаз України» та подання підтверджуючих документів
для оформлення відстрочки платежів за спожитий природний газ.
Разом з тим зазначаємо, що Мінрегіон звернувся до НАК «Нафтогаз
України» з проханням розмістити на офіційному сайті Компанії 15.02.2021
перелік необхідних підтверджуючих документів та алгоритм дій, які повинні
виконати підприємства теплопостачання для офіційного оформлення
відповідної відстрочки платежів.
Заступник Міністра

Наталія ХОЦЯНІВСЬКА

Кравченко Наталія
Бондарчук Ярослава 207-17-03
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