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№ 506 від «05» листопада 2020 р.  

 

 

 

т.в.о. Міністра енергетики України 

БУСЛАВЕЦЬ О. А. 

 

Міністру розвитку громад та  

територій України  

ЧЕРНИШОВУ О. М. 

 

т.в.о. Голови Держенергоефективності, 

першому заступнику Голови 

Держенергоефективності  

Гурі К. Ю. 

Вельмишановна Ольго Анатоліївно! 

 

Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) засвідчує 

Вам повагу та звертається щодо наступного. Забезпечення централізованим 

теплопостачанням (ЦТ) населення та інших споживачів набуло для України 

загальнодержавного значення та стосується забезпечення енергетичної безпеки. 

Сьогодні спостерігаються критичні тенденції у ЦТ, зокрема, відбулося значне 

зменшення частки ЦТ, багато міст України повністю відмовилось від систем ЦТ, 

перейшовши на індивідуальні чи автономні системи опалення. Залишається 

критичною ситуація із станом теплових мереж та іншого теплоенергетичного 

обладнання. Якщо ці негативні тенденції продовжаться і надалі, українські міста 

можуть повністю залишитись без систем ЦТ.  

На нашу думку, основними причинами деградації систем ЦТ є наступні:  

 відсутність чіткої державної стратегічної політики щодо подальшого розвитку 

сектору ЦТ; 

 зношеність теплових мереж; 

 монопольне становище комунальних теплопостачальних організацій в системах 

ЦТ, відсутність конкуренції з незалежними виробникам теплової енергії і, як 

результат, невелика їх зацікавленість до підвищення ефективності, переходу на 

більш дешеві палива і зниження вартості своїх послуг; 

 існування бар’єрів для доступу до тепломереж незалежних виробників теплової 

енергії; 

 відсутність/недостатність інвестицій, як наслідок недосконалості існуючих 

механізмів тарифоутворення. 

Подолати негативні тенденції у системах ЦТ, на нашу думку, можливо внаслідок 

запровадження конкурентного ринку теплової енергії. БАУ розробила проєкт Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження 
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конкуренції в системах централізованого теплопостачання» (додаток 1 до цього 

Листа), який передбачає створення та функціонування конкурентних систем 

теплопостачання, а також забезпечення недискримінаційного доступу до теплових 

мереж.  

Основні положення зазначеного законопроєкту передбачають: 

1. Визнання систем централізованого теплопостачання, приєднане теплове 

навантаження споживачів яких перевищує 50 Гкал/год, конкурентними системами 

централізованого теплопостачання та обов’язкове проведення у них щорічних 

торгів на закупівлю теплової енергії за правилами, що передбачені проєктом 

Закону. 

2. Створення законодавчих передумов для забезпечення недискримінаційного 

доступу до теплових мереж. 

3. Обов’язкове встановлення окремих тарифів на види діяльності для суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання, заборона перехресного субсидіювання. 

4. Необхідність прийняття ряду підзаконних актів для забезпечення ефективного 

функціонування конкурентних систем теплопостачання.  

Створення моделі конкурентного ринку тепла в Україні стимулюватиме також 

виробництво теплової енергії з альтернативних джерел, та дозволить замістити 

використання природного газу у секторі теплопостачання, оскільки законопроєктом 

передбачається також надання пріоритету закупівлі теплової енергії з відновлюваних 

джерел, у випадку надання однакових цінових пропозицій під час проведення торгів.  

Просимо розглянути пропозиції Біоенергетичної Асоціації України щодо 

запровадження конкурентного ринку теплової енергії та сприяти їх внесенню на 

розгляд до Верховної Ради України. Біоенергетична Асоціація України готова до 

спільних обговорень представлених пропозицій. 

 

Додаток 1: Порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впровадження конкуренції в системах 

централізованого теплопостачання» на 26 арк.  

 

З повагою, 

Голова Правління 

Біоенергетичної асоціації України  Гелетуха Г. Г. 

 

 

 

 

 

Виконавець: Пастух Анна. pastukh@uabio.org  
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