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№ 569 від «11» жовтня 2022 року  

 

 

 

Голові Комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг  

Верховної Ради України 

Герусу А. М. 

 

Прем’єр-Міністру України  

ШМИГАЛЮ Д. А. 

 

Міністру розвитку громад та територій 

України 

ЧЕРНИШОВУ О. М. 

 

Міністру енергетики України 

ГАЛУЩЕНКО Г. В. 

 

Голові Державного агентства з 

енергоефективності та  

енергозбереження України  

БЕЗУСУ В. О. 

 

Шановний Андрію Михайловичу! 

 

Громадська спілка «Біоенергетична  асоціація України» (БАУ) висловлює 

Вам повагу та просить розглянути наступне. 

Виробництво теплової енергії в Україні здійснюють два типи компаній – ті, 

що здійснюють виробництво теплової енергії з газу, а також ті, що виробляють 

теплову енергію з альтернативних джерел (тріска, дрова, пелети тощо). Зазначені 

виробники теплової енергії використовують різні способи встановлення тарифів на 

теплову енергію. Компанії, що виробляють теплову енергії з газу, розраховують 

тариф згідно Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 8691, а виробники теплової 

енергії з альтернативних джерел енергії, згідно статті 20 Закону України «Про 

 
1 Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF#Text  
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теплопостачання»2 (т.зв. «тариф 0,9» від власного або середньозваженого тарифу з 

газу, що розраховується щоквартально Держенергоефективності). 

19 серпня 2022 року набув чинності Закон України № 2479-IX «Про 

особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх 

функціонування»3 (далі – Закон № 2479-IX), яким запроваджено мораторій на 

підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання, тобто для обох типів компаній-

виробників теплової енергії з компенсацією заборгованості з різниці в тарифах з 

бюджету. 

Для виробників теплової енергії з газу механізм компенсації зрозумілий, вони 

затверджують два детальні розрахунки тарифів, а територіальна комісія з питань 

узгодження заборгованості з різниці в тарифах їх розглядає та погоджує різницю на 

компенсацію. Для виробників теплової енергії з альтернативних джерел, такий 

механізм працювати не може, оскільки для них законодавством не передбачено 

«детальних розрахунків» (стаття 20 Закону України «Про теплопостачання») і, 

відповідно, вони не можуть подати такі розрахунки та претендувати на 

компенсацію. Отже, виробники теплової енергії з місцевих видів палива, які 

об'єктивно заміщують природний газ, опинилися в найуразливішому та 

несправедливому становищі – з одного боку їм адміністративно поставили верхню 

межу «довоєнного» тарифу, з іншого боку, вони мають ринкову «військову» 

собівартість і відсутність права на компенсацію (що суперечить Закону № 2479-IX). 

Вважаємо за правильне подальші щоквартальні розрахунки 

середньозваженого тарифу Держенергоефективності вести у двох варіантах: 

1) «базовий» - на підставі тарифів, за якими реально працюють виробники 

тепла з газу (тариф, що зараз розраховується Держенергоефективності); 

2) «економічно обґрунтований» - на підставі «економічно обґрунтованих 

тарифів», які готують усі виробники тепла із газу для отримання компенсації. 

Таким чином, це прибере дискримінацію, і у виробників тепла з 

альтернативних джерел з'явиться можливість претендувати на компенсацію на рівні 

з іншими учасниками ринку. Просимо розглянути зазначену пропозицію.  

 
2 Закон України «Про теплопостачання». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text  
3 Закон України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під 

час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-

IX#n8  
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Ще однією проблемою, з якою зіштовхнулися виробники теплової енергії з 

альтернативних джерел із прийняттям Закону № 2479-IX, є проблема моменту 

застосування мораторію на підвищення тарифів. Виробники теплової енергії з 

альтернативних джерел, враховуючи перехідні положення Закону 2479-IX та 

керуючись Конституцією України, вважають, що тарифи не можуть підвищуватися 

з дати ухвалення Закону, тобто не має значення, коли тариф був встановлений у 

грудні 2021 року чи у липні 2022 року, головне щоб ДО набуття чинності Законом 

№ 2479-IX, відповідно таким він і діятиме до кінця воєнного стану. Зокрема, після 

24 лютого 2022 року Держенергоефективності вже двічі публікувало нові 

поквартальні середньозважені тарифи і багато компаній їх вже перевстановили до 

моменту введення в дію мораторію. 

Міністерство розвитку громад та територій України навпаки вважає, що тариф 

має бути ВИКЛЮЧНО той, що діяв на 24 лютого 2022 року, і з цього приводу надало 

відповідне роз’яснення. Зазначене роз’яснення суперечить законодавству, адже 

Конституція України чітко передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти 

не мають зворотної дії в часі, що неминуче призведе до судових спорів. 

Просимо надати роз’яснення щодо можливості застосування 

виробниками теплової енергії з альтернативних джерел тарифів, що були 

законно затвердженні до моменту запровадження мораторію. 

 

З повагою, 

Голова правління  

ГС «Біоенергетична асоціація України»           Гелетуха Г. Г.  
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