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Прем’єр-Міністру України 

ГРОЙСМАНУ В. Б. 

 

Копії: 

 

Віце-прем’єр-міністру – Міністру  

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 

України 

ЗУБКО Г. Г. 

 

В. о. Голови Комітету з питань  

паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки  

Верховної Ради України 

ДОМБРОВСЬКОМУ О. Г. 

 

Голові Державного агентства з 

енергоефективності та 

енергозбереження України 

САВЧУКУ С. Д. 

 

Голові Національної комісії, 

що здійснює державне 

 регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг 

ВОВКУ Д. В. 

 

Голові Антимонопольного комітету України 

ТЕРЕНТЬЄВУ Ю. О. 

№ 338 від 28 липня 2017 року 

 

Вельмишановний Дмитре Володимировичу! 

Біоенергетична асоціація України висловлює Вам свою повагу та 

звертається щодо наступного. Підтримуючи системні заходи Уряду та 

Верховної Ради України у стимулюванні заміщення природного газу 

альтернативними джерелами енергії (далі – АДЕ), вимушені констатувати, що 

ці заходи нівелюються існуванням рахунків із спеціальним режимом 

використання, на які зараховуються кошти за теплову енергію, вироблену 

повністю чи частково з природного газу. Порядок розподілу коштів, що 

надходять на такі рахунки, затверджений Постановою КМУ від 18 червня 2014 
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р. № 217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення 

розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні 

обов’язки» (далі – Постанова КМУ № 217).  

Згідно Постанови КМУ № 217, якщо теплокомуненерго (далі - ТКЕ) 

частково купує теплову енергію, вироблену з АДЕ у сторонніх виробників, то 

ТКЕ розраховується з ними за залишковим принципом, а саме за рахунок 

коштів, що надходять йому після розподілу коштів з рахунку із спеціальним 

режимом використання та оплати власних «захищених» статей витрат ТКЕ. 

Фактично, виробники теплової енергії з АДЕ є останніми при розподіленні 

отриманих коштів за теплову енергію.  

На нашу думку, Постанова КМУ № 217 ставить виробників теплової 

енергії з АДЕ у нерівні умови з виробниками теплової енергії з газу та 

постачальником газу. Як результат, виробники теплової енергії з АДЕ лише 

частково отримують розрахунок за вироблену і продану теплову енергію, 

що дискримінує їх порівняно з виробниками теплової енергії з газу та 

постачальником газу. При цьому Уряд взяв зобов’язання до 2020 року досягти 

рівня 11 % енергії, виробленої з ВДЕ в загальній структурі енергоспоживання 

країни, і додаткові зобов’язання, пов’язані з Паризькою угодою щодо зміни 

клімату. Виконання зазначених зобов’язань може опинитися під загрозою 

внаслідок політики пріоритетності розрахунків за природний газ при 

дискримінації виробників теплової енергії з АДЕ. 

Біоенергетична Асоціація України вважає за вкрай необхідне внести 

зміни до Постанови КМУ № 217 та передбачити норматив перерахування 

коштів за куплену теплову енергію, що вироблена з АДЕ. Це забезпечить 

пряме перерахування коштів з рахунків зі спеціальним режимом використання 

на рахунки виробників теплової енергії з АДЕ.  

Крім того, вважаємо за необхідне додати до граничного нормативу 

витрати на закупівлю палива для виробництва теплової енергії з АДЕ. Це, 

в свою чергу, забезпечить наявність коштів у постачальників тепла для 

розрахунку за паливо, що використовується для виробництва теплової енергії з 

АДЕ. Адже деякі ТКЕ вже встановили котли на АДЕ, мають відповідні 

кредитні зобов’язання (наприклад, ТКЕ в м. Вінниця). Проте, внаслідок дії 

Постанови КМУ № 217, цим підприємствам критично не вистачає коштів на 

закупівлю палива для виробництва теплової енергії з АДЕ.  

Підкреслюємо, що Біоенергетична Асоціація України не просить 

додаткових преференцій для виробників теплової енергії з АДЕ, а лише 
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пропонує поставити їх у рівні умови з виробниками теплової енергії з газу при 

розрахунках за теплову енергію.  

Просимо Вашого сприяння у розгляді цього питання та внесення 

запропонованих змін до Постанови КМУ № 217. Вважаємо, що такі зміни 

забезпечать стабільну роботу існуючих та появу нових теплогенеруючих 

організацій, що здійснюють виробництво теплової енергії з АДЕ та 

виконання Урядом взятих зобов’язань. 

 

З повагою, 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації України     Г. Г. Гелетуха  

 

Додатки:  

1. Додаток 1. Порівняльна таблиця щодо внесення змін до Постанови КМУ 

№ 217 від 18 червня 2014 р. на 7 стор. 

2. Додаток 2. Пояснення щодо порядку розрахунків, що пропонується, на 1 

стор. 
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Додаток 1 до листа БАУ № 338 від 28 липня 2017 року 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

щодо внесення змін до Постанови КМУ № 217 від 18 червня 2014 року « Про затвердження Порядку розподілу 

коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з 

постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» 

Зміст положення(норми) чинного законодавства Запропонований зміст положення (норми) 

12. Комісія на підставі даних, визначених у пунктах 10 і 11 цього 

Порядку, щомісяця: 

1) розраховує для кожної категорії споживачів теплопостачальної і 

теплогенеруючої організації нормативи перерахування коштів: 

на поточний рахунок теплопостачальної і теплогенеруючої 

організації; 

на рахунок постачальника природного газу із спеціальними 

обов’язками, зазначений у договорі купівлі-продажу (постачання) 

природного газу (далі - рахунок постачальника природного газу із 

спеціальними обов’язками); 

(…) 

на спеціальні рахунки, відкриті теплогенеруючими організаціями; 

відсутній 

12. Комісія на підставі даних, визначених у пунктах 10 і 11 цього 

Порядку, щомісяця: 

1) розраховує для кожної категорії споживачів теплопостачальної і 

теплогенеруючої організації нормативи перерахування коштів: 

на поточний рахунок теплопостачальної і теплогенеруючої 

організації; 

на рахунок постачальника природного газу із спеціальними 

обов’язками, зазначений у договорі купівлі-продажу (постачання) 

природного газу (далі - рахунок постачальника природного газу із 

спеціальними обов’язками); 

(…) 

на спеціальні рахунки, відкриті теплогенеруючими організаціями; 

на поточні рахунки теплогенеруючих організацій,  що 

здійснюють виробництво теплової енергії на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії; 
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14.  У разі коли теплопостачальна або теплогенеруюча організація: 

(…) 

2) здійснює продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг 

з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води 

та виробляє самостійно і частково закуповує необхідну для цього 

теплову енергію у теплогенеруючих організацій, кошти, що надійшли 

на спеціальний рахунок, відкритий теплопостачальною або 

теплогенеруючою організацією, як плата за теплову енергію та/або 

надані комунальні послуги з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води, розподіляються згідно з 

нормативами, розрахованими відповідно до пунктів 15-26 цього 

Порядку, і перераховуються в частині вартості: 

14.  У разі коли теплопостачальна або теплогенеруюча організація: 

(…) 

2) здійснює продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг 

з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води 

та виробляє самостійно і частково закуповує необхідну для цього 

теплову енергію у теплогенеруючих організацій, кошти, що надійшли 

на спеціальний рахунок, відкритий теплопостачальною або 

теплогенеруючою організацією, як плата за теплову енергію та/або 

надані комунальні послуги з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води, розподіляються згідно з 

нормативами, розрахованими відповідно до пунктів 15-26 цього 

Порядку, і перераховуються в частині вартості: 

частково купленої теплової енергії - на спеціальні рахунки 

теплогенеруючих організацій для подальшого розподілу між 

теплогенеруючими організаціями і постачальником природного газу із 

спеціальними обов’язками; 

частково купленої теплової енергії - на спеціальні рахунки 

теплогенеруючих організацій для подальшого розподілу між 

теплогенеруючими організаціями і постачальником природного газу із 

спеціальними обов’язками; 

Відсутній частково купленої теплової енергії у теплогенеруючих організацій, 

що здійснюють її виробництво на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії – на поточні рахунки 

теплогенеруючих організацій, що здійснюють виробництво 

теплової енергії на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії; 

 

природного газу, послуг з транспортування та розподілу природного 

газу, а також виробництва, транспортування, постачання теплової 

енергії та надання комунальних послуг з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води (без урахування вартості 

природного газу та купленої теплової енергії) - відповідно до абзаців 

другого - п’ятого підпункту 1 цього пункту; 

природного газу, послуг з транспортування та розподілу природного 

газу, а також виробництва, транспортування, постачання теплової 

енергії та надання комунальних послуг з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води (без урахування вартості 

природного газу та купленої теплової енергії) - відповідно до абзаців 

другого - п’ятого підпункту 1 цього пункту; 
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3) здійснює продаж теплової енергії та/або надання комунальних 

послуг з централізованого опалення, централізованого постачання 

гарячої води без власного виробництва теплової енергії з 

використанням виключно купленої у теплогенеруючих організацій 

теплової енергії, кошти, що надійшли на спеціальний рахунок, 

відкритий теплопостачальною організацією, як плата за теплову 

енергію та/або комунальні послуги з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води, розподіляються згідно з 

нормативами, розрахованими відповідно до пунктів 15-26 цього 

Порядку, і перераховуються в частині вартості: 

3) здійснює продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг 

з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води 

без власного виробництва теплової енергії з використанням виключно 

купленої у теплогенеруючих організацій теплової енергії, кошти, що 

надійшли на спеціальний рахунок, відкритий теплопостачальною 

організацією, як плата за теплову енергію та/або комунальні послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, 

розподіляються згідно з нормативами, розрахованими відповідно до 

пунктів 15-26 цього Порядку, і перераховуються в частині вартості: 

купленої теплової енергії - на спеціальні рахунки, відкриті 

теплогенеруючими організаціями, для подальшого розподілу між 

теплогенеруючими організаціями і постачальником природного газу із 

спеціальними обов’язками; 

купленої теплової енергії - на спеціальні рахунки, відкриті 

теплогенеруючими організаціями, для подальшого розподілу між 

теплогенеруючими організаціями і постачальником природного газу із 

спеціальними обов’язками; 

 

Відсутній купленої теплової енергії у теплогенеруючих організацій, що 

здійснюють її виробництво на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії - на поточні рахунки 

теплогенеруючих організацій, що здійснюють виробництво 

теплової енергії на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії; 

 

транспортування, постачання теплової енергії та надання комунальних 

послуг з централізованого опалення, централізованого постачання 

гарячої води (без урахування вартості купованої теплової енергії) - на 

поточний рахунок теплопостачальної організації. 

транспортування, постачання теплової енергії та надання комунальних 

послуг з централізованого опалення, централізованого постачання 

гарячої води (без урахування вартості купованої теплової енергії) - на 

поточний рахунок теплопостачальної організації. 

 

15. Норматив перерахування коштів на поточний рахунок 

теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Нт) (у відсотках) 

15. Норматив перерахування коштів на поточний рахунок 

теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Нт) (у відсотках) 

визначається за такою формулою: 
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визначається за такою формулою: 

 

 

де Нтгi - норматив перерахування коштів за куповану теплову енергію 

на спеціальний рахунок i-тої теплогенеруючої організації, відсотків; 

 

 

 

 

 

 

Нг - загальний норматив перерахування коштів за природний газ 

(враховуючи послуги з його транспортування та розподілу), відсотків. 

 
 

де Нтгi - норматив перерахування коштів за куповану теплову енергію 

на спеціальний рахунок i-тої теплогенеруючої організації, яка для 

виробництва теплової енергії використовує природний газ, 

відсотків; 

Нтаі -  норматив перерахування коштів за куповану теплову енергію 

на поточний рахунок i-тої теплогенеруючої організації, що здійснює 

виробництво теплової енергії на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, відсотків; 

Нг - загальний норматив перерахування коштів за природний газ 

(враховуючи послуги з його транспортування та розподілу), відсотків. 

 

У разі коли теплопостачальна або теплогенеруюча організація не 

закуповує теплову енергію в інших теплогенеруючих організацій, 

норматив перерахування коштів за куплену теплову енергію на 

спеціальний рахунок i-ої теплогенеруючої організації (Нтгi) 

приймається за 0 відсотків. 

У разі коли теплопостачальна або теплогенеруюча організація не 

закуповує теплову енергію в інших теплогенеруючих організацій,  які 

для виробництва теплової енергії використовують природний газ, 

норматив перерахування коштів за куплену теплову енергію на 

спеціальний рахунок i-ої теплогенеруючої організації (Нтгi) 

приймається за 0 відсотків. 

 

Відсутній У разі коли теплопостачальна або теплогенеруюча організація не 

закуповує теплову енергію в інших теплогенеруючих організацій,   

що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії, норматив 

перерахування коштів за куплену теплову енергію на поточний 

рахунок i-ої теплогенеруючої організації (Нтаi) приймається за 0 

відсотків. 
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У разі коли теплопостачальна організація самостійно не виробляє 

теплову енергію та повністю закуповує її у теплогенеруючих 

організацій, загальний норматив перерахування коштів за природний 

газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) (Нг) 

приймається за 0 відсотків. 

 

У разі коли теплопостачальна організація самостійно не виробляє 

теплову енергію та повністю закуповує її у теплогенеруючих 

організацій, загальний норматив перерахування коштів за природний 

газ (враховуючи послуги з його транспортування та розподілу) (Нг) 

приймається за 0 відсотків. 

Відсутній 161.  Норматив перерахування коштів за куплену теплову енергію 

на поточний рахунок кожної теплогенеруючої організації,  що 

здійснює виробництво теплової енергії на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії, (Нта) (у відсотках), 

розраховується за такою формулою: 

 

, 

 

де Вкта - витрати на куплену теплову енергію, вироблену на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії, у 

структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без 

урахування податку на додану вартість). 

 

22. Якщо результат розрахунку нормативу перерахування коштів на 

поточний рахунок теплопостачальної/теплогенеруючої організації (Нт) 

становить менше 0 відсотків, то загальний норматив перерахування 

коштів за природний газ (враховуючи послуги з його транспортування 

та розподілу) (Нг') визначається за такою формулою: 

  

22. Якщо результат розрахунку нормативу перерахування коштів на 

поточний рахунок теплопостачальної/теплогенеруючої організації (Нт) 

становить менше 0 відсотків, то загальний норматив перерахування 

коштів за природний газ (враховуючи послуги з його транспортування 

та розподілу) (Нг') визначається за такою формулою: 

 
(…) 
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23. 

Нормативи перерахування коштів розраховуються до 1 квітня 2019 

р. з урахуванням граничного нормативу перерахування коштів на 

поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації 

(Нгран) (у відсотках) за такою формулою: 

 
 

 

де Взп - витрати на оплату праці у структурі діючого у розрахунковому 

місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість); 

Ввідр - витрати на внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівників у структурі діючого у розрахунковому місяці 

тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість); 

Впод - витрати на сплату податків та зборів у структурі діючого у 

розрахунковому місяці тарифу, гривень; 

Вкр - витрати на обслуговування та повернення кредитів 

міжнародних фінансових організацій, залучення яких узгоджено 

Комісією, у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень 

(без урахування податку на додану вартість); 

Вінв - витрати на фінансування інвестиційних програм, які схвалені 

Комісією та за якими відповідно до Порядку зарахування коштів на 

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення 

розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених 

коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері 

теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 жовтня 2013 р. № 750 (Офіційний вісник України, 2013 р., 

№ 82, ст. 3043), відкрито відповідні спеціальні рахунки в 

23. 

Нормативи перерахування коштів розраховуються до 1 квітня 2019 

р. з урахуванням граничного нормативу перерахування коштів на 

поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації 

(Нгран) (у відсотках) за такою формулою: 

, 

де Взп - витрати на оплату праці у структурі діючого у розрахунковому 

місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість); 

Ввідр - витрати на внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівників у структурі діючого у розрахунковому місяці 

тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість); 

Впод - витрати на сплату податків та зборів у структурі діючого у 

розрахунковому місяці тарифу, гривень; 

Вкр - витрати на обслуговування та повернення кредитів 

міжнародних фінансових організацій, залучення яких узгоджено 

Комісією, у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень 

(без урахування податку на додану вартість); 

Вінв - витрати на фінансування інвестиційних програм, які схвалені 

Комісією та за якими відповідно до Порядку зарахування коштів на 

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення 

розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених 

коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері 

теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 жовтня 2013 р. № 750 (Офіційний вісник України, 2013 р., 

№ 82, ст. 3043), відкрито відповідні спеціальні рахунки в 

уповноважених банках, у структурі діючого у розрахунковому місяці 
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уповноважених банках, у структурі діючого у розрахунковому місяці 

тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість). 

відстуній 

 

 

У разі коли значення нормативу перерахування коштів на поточний 

рахунок теплопостачальної або теплогенеручої організації (Нт) за 

розрахунком становить менше граничного нормативу перерахування 

коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої 

організації (Нгран), Нт приймається на рівні Нгран. 

 

У даному випадку загальний норматив перерахування коштів за 

природний газ (ураховуючи послуги з його транспортування та 

розподілу) ( ) визначається за такою формулою: 

 

тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість); 

 

В па – витрати на закупівлю палива для виробництва теплової 

енергії з використанням альтернативних джерел енергії. 

 

У разі коли значення нормативу перерахування коштів на поточний 

рахунок теплопостачальної або теплогенеручої організації (Нт) за 

розрахунком становить менше граничного нормативу перерахування 

коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої 

організації (Нгран), Нт приймається на рівні Нгран. 

 

У даному випадку загальний норматив перерахування коштів за 

природний газ (ураховуючи послуги з його транспортування та 

розподілу) ( ) визначається за такою формулою: 
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