СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань будівництва, містобудування
і житлово-комунального господарства
05 вересня 2018 року
Веде засідання перший заступник голови Комітету
АНДРІЄВСЬКИЙ Д.Й.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, починаємо працювати. У нас в
комітеті 7 депутатів. Кворум є. Віталій Филимонович, зосередилися. Я
думаю, що ми протягом годинки попрацюємо. Є серйозні питання. Головне
питання – це проблеми підготовки до опалювального сезону. Послухаємо
інформацію нашого Мінрегіонбуду.
Колеги, 7 депутатів. Кворум є. Які пропозиції? Відкриваємо? Хто за те,
щоб відкрити, прошу голосувати.
Друзі, порядок денний вам розданий. Значить, я логіку поясню: перше
питання ми обговорюємо у робочому порядку, його треба просто
проголосувати, бо, пам'ятаєте, це не основний наш комітет, по питній воді це
Комітет екологічний. Ну, і далі подивимося, основне питання друге, і далі в
"Різному" подивимося про участь народних депутатів у заходах.
Хто за те, щоб затвердити у вигляді розданому порядок денний, прошу
голосувати. Дякую, друзі.
Так, дуже коротко інформація. Значить, у нас Едуард Борисович
присутній Кругляк, заступник міністра з командою нашого профільного
міністерства. Присутні представники Міненерговугілля, Національна комісія
потужно у нас присутня, Магльований Євген Вікторович, член комісії та
директори департаментів, Міністерства фінансів теж представники є,
Міністерства соціальної

політики.

Тобто

по

всіх

питаннях

у нас

представництво є.
Єдине, що Едуард Борисович на чотири години має йти на бюджетний
комітет. Ви знаєте, що рішенням Кабінету Міністрів був зроблений

перерозподіл загального фонду державного бюджету на користь компенсації
різниці в тарифах у місті Києві, де склалася критична ситуація. Ми
пояснювали, що ця різниця у тарифах – це зобов'язання держави.
Пояснювали те, що у листопаді-грудні ці гроші повернуться фактично до
державного бюджету у вигляді податкових і інших зобов'язань "Нафтогазу".
Тому я думаю, що ми Едуарда Борисовича (і ви теж) відпустимо.
Надзвичайно важливе питання, це якраз воно і стосується підготовки до
опалювального сезону у місті Києві.
Шановні колеги, перший пункт порядку денного – законопроект 8347.
Я дуже коротко дам інформацію, хоча тут записана Альона Валеріївна. Ми
його розглядали на минулому засіданні, зараз просто кворум є, ми його
проголосуємо. Значить, наш комітет не є основним у цьому законопроекті.
Ми вирішили направити до Комітету екологічної політики наступні
зауваження.
Перше. Визначити повноваження щодо розробки схем водопостачання.
Альона Валеріївна, пам'ятаєте, да, ви ставили слушне зауваження.
Виключити положення про нормативи споживання як варіанту обліку, а
також передбачити при розробці можливість як централізованого, так і
автономного водопостачання.
В принципі, колеги, я не думаю, що у нас є необхідність обговорювати
це питання. Якщо є запитання… Ми ж проговорили, його можна затвердити
в такому вигляді, і комітет екологічний буде розглядати це. Згодні?
Друзі, будь ласка, Альона Валеріївна.
БАБАК А.В. Тільки одне питання. Здається, що в рішеннях у нас є
більше питань піднятих. Зокрема, Віталій Филимонович тоді піднімав
питання, за контролем якості. У нас там дійсно випав цілий блок контролю за
якістю води, і ми бачили, що є проблема знову по повноваженням по якості.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Якість води теж врахуємо. Я назвав основні питання,
які…
БАБАК А.В. В принципі контроль якості – це надзвичайно важливо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Однозначно. Лист великий, ми його затверджуємо.
Є необхідність обговорювати?.. Абсолютно, абсолютно…
СТАШУК В.Ф. (Не чути) … Давайте ми тоді переконаємося, що тоді
нічого не забули….
ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно.
Будь ласка, секретаріат повідомте, будь ласка, є питання якості води?
Питання якості води є. Добре, добре. Ми ж робили все під стенограму, у нас
було офіційне засідання.
БАБАК А.В. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто назвав основні, основні.
Друзі, хто за те, щоб підтримати таке рішення комітету, прошу
голосувати. Хто – за? Проти? Утримався?
БАБАК А.В. Я утрималась.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималась, добре.
КРУГЛЯК Е.Б. Для справки. Альона Валеріївна, ми практично всі
зауваження врахували, ми передавали цей законопроект на комітет екології, і
були враховані практично всі зауваження, які були висловлені на комітеті.
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ГОЛОВУЮЧИЙ.

Віталій

Филимонович,

оголосіть,

будь

ласка,

результати голосування.
СТАШУК В.Ф. Шість – за. Один утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято. Добре.
Шановні колеги! Другий пункт порядку денного, він основний сьогодні
у нас на нашому комітеті: про проблемні питання підготовки об'єктів
житлово-комунального господарства, житлового фонду до опалювального
сезону 2018-2019 років.
Шановні колеги, в комітет надійшла інформація від Мінрегіонбуду.
Вона виглядає достатньо позитивно, але нам треба переконатися, що
насправді ситуація така, яка вона є. Є представники комітету, є у нас
представники

національного

регулятора,

громадські

організації,

представники інших міністерств і відомств, які зацікавлені в позитивному
вирішенні цього питання.
За інформацією Мінрегіонбуду, підготовка триває успішно: 80
відсотків житлових будинків, 90 відсотків соціальної інфраструктури
підготовлено.

Обсяг

виконання

запланованих

робіт

близько…

по

реконструкції, ремонтам, інженерній інфраструктурі – приблизно теж 80
відсотків. Тобто все виглядає, в принципі, достатньо пристойно.
Тому, шановні колеги, давайте ми зараз послухаємо Едуарда
Борисовича, він надасть інформацію, яку ми, якщо будуть запитання, задамо,
послухаємо громадськість нашу. Якщо буде в нас інформація… Євген
Вікторович, у вас буде інформація – да? – по цьому питанню теж? Ну, друзі,
будь ласка, починаємо працювати. Давайте змістовно і основні речі кажемо.
Будь ласка.
КРУГЛЯК Е.Б. Шановні народні депутати України, ми, дійсно, дали
інформацію. Да, в нас приблизно сьогодні 82-83 відсотки технічної,
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підкреслюю, підготовки як житлового фонду, так і об'єктів теплопостачання
і

водопровідно-каналізаційні

господарства

та

дорожньо-мостового

господарства до зими. На ці цілі з урахуванням

дорожньо-мостового

господарства приблизно 11 мільярдів гривень витрачено. На жаль, основна
маса грошей – це підготовка дорожньо-мостового господарства, це не тільки
закупівля солі і реагентів для таяння снігу, а це – дороги місцевого значення.
І чим ми занепокоєні – тим, що практично на капітальні ремонти,
поточні ремонти житлового фонду всіх форм власності, на об'єкти
теплопостачання та водопостачання із всіх видів бюджетів, практично,
витрачено не більше 3 відсотків – це близько 4 мільярдів гривень, які йшли
на підготовку інженерну мереж, насосних станцій, котелень. Це викликає
занепокоєння.
В цілому, я думаю, що ми 20-го чи 19-го числа буде проведений
селектор по державі, я думаю, що віце-прем'єр-міністром – міністром
регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства
Зубком Геннадієм Григоровичем.
Є у нас серйозне занепокоєння по ряду міст – це, як і в минулому році,
Сміла Черкаської області, це Шепетівка Хмельницької області, це, на жаль,
Коцюбинський в Київській області, сьогодні зустрічався з керівництвом
області Київської. Є занепокоєння, як в плані включення котелень,
отримання номінації на газ. Зранку, в 10 годин ранку, я був у Переломи
Сергія Віталійовича в НАК "Нафтогаз України". У мене є практично таблиця
на сьогоднішній день всіх об'єктів, теплопостачання які повинні включати. Є
занепокоєння

по

яким

містам.

Це

"Криворіжтепломережа",

це

"Криворіжтеплоцентраль", це із року в рік. Є питання по "Дніпровській
теплоелектроцентралі", Біличі та Коцюбинське.
Місто Славутич. По Славутичу, це Київська область, там прийнято
рішення уряду виділити 50 мільйонів гривень. Так як його не фінансували, в
розмірі 10 мільйонів кожен рік на підтримку інженерної інфраструктури,
прийнято рішення для 50 мільйонів. Но це треба ще, мабуть, вносити зміни і
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Мінфін над цим працює. Тому цих 50 мільйонів буде достатньо, щоб
Славутич включився.
Є занепокоєння по "Одеській ТЕЦ". Там пов'язано не стільки з
грошима, скільки пов'язано з тим, що це підприємство іде під приватизацію. І
ми, ну, зараз все робимо, щоб була продовжена ліцензія на виробничу
діяльність.

З

Одеською

обладміністрацією

і

з

містом

Одеса

ми

відпрацьовуємо.
І є питання по "Харківській ТЕЦ-5", яке вирішується. Їм треба
буквально 1 відсоток, півтора для того, щоб ввійти в 90 відсотків.
В основному практично і інші обласні і районні центри по тій ситуації,
що на сьогодні склалася, отримають номінацію на початку опалювального
сезону.
Є питання по законопроекту 7083, який ми, думаю, разом будемо все ж
таки приймати. Щоб ми врахували і ми, мабуть, це пропишемо, по військовоцивільним адміністраціям Луганської і Донецької області для того, щоб вони
могли

приймати

рішення

і

надавати

якісь

листи,

що

стосується

дофінансування "Донецьктеплокомуненерго", обласного підприємства і пару
об'єктів по Луганській області, тому що у нас сьогодні військово-цивільні
адміністрації, обласних рад нема, і вони не можуть сьогодні бути гарантом в
фінансуванні

чи

дофінансуванні

цих

підприємств.

В

цілому

по

підприємствам, ви знаєте, ситуація пов'язана з тим, що обігових коштів не
вистачає по об'єктам теплокомуненерго, але по фінансовому стану
розрахунків з НАК "Нафтогаз України" практично, крім тих міст, що я
назвав, тих об'єктів, у нас десь 92-94 відсотки підприємств отримують
номінацію на газ.
Що

стосується

підприємства

водопровідно-каналізаційного

господарства, я в двох словах теж. Технічний рівень підготовки досить
високий, я думаю, що він такий і залишиться. У нас почалась ситуація, уже
продовжується

два

тижні,

це

відключення

об'єктів

водопровідно-

каналізаційних господарств підприємствами обленерго за борги перед
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енергетиками. Вчора ми, вибачте, загасили пожар в Смілі, було відключене
місто, позавчора Рубіжне Луганської області. І в цьому є занепокоєння.
Я може скажу щось непопулярне, не в ногу з часом, але ми в цьому
Законі

про питне водопостачання все ж таки будемо планувати зміни. І як

було ще 5-6 років тому, ми все ж таки будемо пропонувати і що стосується
об'єктів теплопостачання, і що стосується об'єктів водопостачання, заборону
на відключення тих об'єктів, об'єктів життєзабезпечення. Тому що ніби
сьогодні броня є екологічна, але відключаються об'єкти повністю, не тільки
водозабори, а відключаються каналізаційно-насосні станції, відключаються
очисні споруди і каналізації. Це неприпустимо, це ще й екологічна біда буде,
не дай Бог.
Тому ми і в змінах в Закон про теплопостачання коротку редакцію
робимо, я кажу відверто, як є, і зміни в Закон про водопостачання, з
урахуванням того, щоби все ж таки, є сьогодні достатньо можливостей
судитися з підприємствами. Ну, мешканці міст, вчора були відключені
будинки престарілих, в яких нема заборгованості практично по воді, це
недопустимо і це викликає просто соціальний вибух. І при цьому
соціальному взриві ніхто не розбирається, хто винний в цій ситуації. В цій
ситуації винний Київ і більш ніхто. Тобто у нас почалось. Це 5 днів назад чи
тиждень тому був відключений Новоград-Волинський – 57 тисяч населення,
ще раз підкреслюю, вчора Сміла, а позавчора Рубіжне.
Тому така тенденція є, і ми, ну, вибачте, в телефонному режимі і разом
з облдержадміністрацією ці питання вирішуються. Ну, я просто боюсь, що
буде це як система от так працювати по відключенню.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все у вас?
КРУГЛЯК Е.Б. Ну, і два слова ще по нормативно-правовій, тому що у
нас перед міністерством до кінця року завдання – це 128 нормативно7

правових актів, перед нашим блоком, не дивлячись, що рік має 365 днів, 128
нормативних актів…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Едуард Борисович, ми ж плече підставили вам, да, по
комобліку, по комобліку перенесли…
КРУГЛЯК Е.Б. Ні, я ж не про це. У мене ж крім комобліку, житловокомунального, у нас же ще низка законів.
Значить, що стосується Закону про комерційний облік. По Закону про
комерційний облік Мінрегіон повинен був випустити шість постанов уряду і
п'ять наказів юстованих. Значить, на сьогоднішній день виконано три
постанови Кабінету Міністрів, прийнято три накази, це шість із одинадцяти.
Подано до Кабінету Міністрів, в секретаріаті Кабміну одна постанова.
Готується до подання, це буде завтра, одна. І практично на Мін'юсті дві. То
практично, я думаю, що ми до кінця вересня питання по Закону про
комерційний облік закриємо в повному обсязі. Основні, ну, там всі основні
закони і накази юстовані, но основний, який дозволяє працювати сьогодні по
Закону про комерційний облік, вони випущені. Крім, і Альона Валеріївна
мені задавала слушне запитання, методики розподілу.
Значить, методика розподілу, вона дуже важка, нам присилають в
обладміністрації і міські ради, вона пройшла погодження практично по всім
центральним органам виконавчої влади. Були зауваження національної
комісії, які враховані. Вона повторно засилається на державну регуляторну
службу, тому що нами було крайнє невдало прописано… документ, і ми його
переробили, іде засилка. Ми сподіваємось і максимум зусиль для того, щоб
до початку опалювального сезону ця методика була юстована. І вийшла вона
не проста, і щоб вона набула чинності і бути зареєстрованою в Мін'юсті.
Що стосується Закону "Про житлово-комунальні послуги", у нас по
цьому закону 16 постанов і 11 наказів – 27 нормативних документів. Я не
врахував, сьогодні у нас прийняли дві постанови. Значить, у нас виконано на
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сьогоднішній день три постанови, чотири накази, в Кабінеті Міністрів
знаходяться дві постанови, готуються до, безпосередньо на уряді, на поданні
– це до кінця тижня 3 постанови Кабінету Міністрів, в Мін'юсті на виході –
одна, в центральних органах виконавчої влади – три.
Ми практично, якщо ми подивимось на реалізацію закону 2189 в
частині, в частині виконання, пов'язаного з реалізацією того, що… ті статті,
які ввійшли в дію з 10 червня, то сьогодні прийнята Постанова Кабінету
Міністрів

про

затвердження

правил

надання

послуг

з

управління

багатоквартирним будинком та типового договору. Ми очікуємо буквально
на днях номер, і вона запрацює. Прийнято наказ Мінрегіоном юстований про
затвердження обов'язкового переліку послуг, витрати на який включається до
складу витрат на утримання багатоквартирного будинку…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Едуард Борисович, скільки вам ще часу треба? Ви
визначили, що у вас там ще 15-20 хвилин будуть до вас запитання.
КРУГЛЯК Е.Б. Все, в мене дві хвилини.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Це тотожні питання, треба дати просто офіційну
інформацію в комітет, будь ласка.
КРУГЛЯК Е.Б. …реалізацію закону, який увійшов в дію з 10 червня, у
нас практично все на виході, і – раз, два, три, чотири, п'ять постанов
прийнято, і дві от готуються. Тобто інші постанови всі в розробці. І ми, я
думаю, що закриємо питання до 1 травня 19-го, но ми це закриємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
КРУГЛЯК Е.Б. У нас нерозроблених постанов немає.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Так, шановні колеги, по 7083 хочу поінформувати. На Погоджувальній
раді я ставив це питання. Значить, основна ідея перенести розрахункову дату
з 1 липня 2016 року на 1 січня 2018 року. Я думаю, міністерство підтримає.
Будемо робити все для того, щоб це було проголосовано. Це вкрай важливо
для того, щоб у подальшому не створювати кризових явищ.
Друзі, зрозуміло, що надзвичайно важливо під час опалювального
сезону і сезону оперативне регулювання національного регулятора. Євгене
Вікторовичу, є у вас коротенька інформація, да? Будь ласка.
МАГЛЬОВАНИЙ Є.В. Дякую.
Доброго дня всім присутнім. Щодо нашого поточного стану
регулювання – це у нас головним чином, я думаю, тарифне регулювання
мається на увазі, тому що це головне, наскільки тарифи відповідають
економічно обґрунтовану рівню.
По підприємствам теплового господарства у нас звернулися 19
ліцензіатів, які для коригування тарифі подали матеріали, і ми їм
скоригували ці тарифи. І також 28 ліцензіатам ми скоригували тарифи
головним чином за рахунок, це вже за ініціативою комісії, по результатам
перевірок мали місце факти недовиконання інвестиційних програм або
недодержання структури тарифів, було протокольне рішення комісії, і цим
ліцензіатам було тарифи дещо зменшено на суму цих недоосвоєних коштів.
Що стосується підвищення, то ми намагалися відкоригувати головним чином
збільшення витрат енергоносіїв, збільшення витрат на оплату праці у зв'язку
з тим, що підвищується прожитковий мінімум, підвищується мінімальна
заробітна плата.
По підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства ситуація
дещо інша, тому що тут… Якщо у тепловому господарстві у нас за
ініціативою

ліцензіата

коригуються

тарифи,

то

у

водопровідно-

каналізаційному господарстві у нас встановлюються тарифи. І практично для
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всіх станом на початок 2018 року були встановлені ці тарифи. І зараз
проводиться робота по коригуванню тарифів, оскільки суми тих коштів, які
отримує підприємство, не відповідають уже зростанню основних показників
– це заробітна плата і електроенергія. Для водопровідно-каналізаційного
господарства це більш суттєвий і більш важливий фактор, чим у теплового
господарства, тому що там у "Теплокомуненерго" це десь близько 85
відсотків займає газ, який поки на даний час не зростає.
І по інвестпрограмам. Встановлено на 244 мільйони інвестпрограм для
підприємств "Теплокомуненерго" і 32 інвестпрограми для водопровідноканалізаційного господарства. По воді сума інвестпрограм – близько 300-400
мільйонів і по водовідведенню – 450 мільйонів гривень. Тому ситуація в
плані тарифного і інвестиційного регулювання, я вважаю, що більш-менш
виважена. Але слід відмітити ряд питань, які виникають при встановленні
тарифів і при їх коригуванні. На даний час ми розуміємо, що потрібно
встановлювати тарифи уже з деяким передбаченням, що витрати будуть
зростати і закладати яку-то індексацію. Ми рухаємося в цьому напрямку,
розробляємо зміни до наших порядків формування тарифів. Найближчим
часом, я думаю, ми їх винесемо на схвалення комісії, це стосується
водопостачання, водовідведення.
Що стосується теплопостачання, тут ситуація дещо інша, тому що у
ліцензіатів немає виключного зобов'язання переглядати тарифи кожного
року, там перед початком опалювального періоду або там на початку року. Я
вважаю, що найближчим часом ми будемо напрацьовувати зміни для того,
щоб цю ситуацію змінити і щоб ліцензіати у сфері і теплопостачання
кожного року подавали актуалізовану інформацію по структурі тарифів. Це,
ну, ця ситуація і такий стан речей викликав те, що у багатьох, дуже у
багатьох ліцензіатів неактуалізована структура тарифів. І тому, коли
приходять перевірки, у них може виникнути перевитрати по паливу і
навпаки, недовитрати теплоелектроцентралям, які єсть там у них, або по
покупному теплу. Деякі ліцензіати мають в структурі тарифів 2012-2013
11

року, коли з цього часу відбулися значні зміни, і відповідно потрібно
актуалізовувати. Зараз у нас на розгляді більше 10 підприємств, ну, які вкрай
необхідно переглянути структуру тарифів. Це два львівських підприємства –
"Львівтеплоенерго" і "Залізничнетеплоенерго". "Білоцерківтепломережа", тут
ситуація ускладнюється тим, що там в Білій Церкві є "Білоцерківська ТЕЦ", у
якої був відсутній тариф, і вони працювали по давальницькій схемі. Зараз ми
на наступне засідання комісії вже виносимо, вже довели ситуацію до
логічного завершення, по "Білоцерківській ТЕЦ" схвалення тарифу на
когенераційне виробництво теплової і електричної енергії.
Далі. По Черкасам два підприємства – Черкаське теплокомуненерго і
"Хімволокно".

По

Миколаєву

–

Миколаївська

ТЕЦ

і

"Миколаївоблтеплоенерго". "Харківенергоремонт", це Шостка. Концерн
міських теплових мереж – Запоріжжя. "Полтаваоблтеплоенерго" і КП
"Теплоенерго", Дніпропетровська.
Ну, таким чином це основні і, ну, найбільші наші ліцензіати, які зараз
розглядаються. Ми плануємо найближчим часом все-таки встановити їм
структуру тарифів.
Що стосується проблемних питань, які у нас виникають взагалі у
взаємодії із ліцензіатами, і з іншими органами влади, ну, і взагалі в системі
тарифоутворення. Ну, насамперед, хочу відмітити, що це все-таки в нас
"Урядовий кур'єр", який публікує наші постанови із значною затримкою.
Якщо звернутися до цифр, то у нас на даний час ми уже неодноразово
звертались до "Урядового кур'єра", щоб цю ситуацію виправити. Але, на
жаль, у нас зависли ці постанови і необґрунтовану переплату з боку
споживачів уже на даний час складає 10 мільйонів 35… 10 мільйонів 350
тисяч гривень. І це, з одного боку, це по тим постановам там, де потрібно
було знизити тарифи і тарифи не набули чинності через не опублікування в
"Урядовому кур'єрі", і збитки теплопостачальних організацій становлять
24,4 мільйони гривень.
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Ну, наша пропозиція – все-таки внести зміни до Закону про
національну комісію, де виключити "Урядовий кур'єр" як умову…
публікацію в "Урядовому кур'єрі" як умову для набуття чинності наших
нормативно-правових актів, що стосується ціноутворення.
І наступне питання, воно вже неодноразово озвучувалося, це по
коригуванню тарифів і спрощенню процедури при коригуванні. Ми вже
рухаємося в цьому напрямку, і в питанні обговорення цих процедур у нас вже
є схвалена постанова НКРЕ, зміни до 866-ї, де ми скорочуємо термін
обговорення на місцях при першому… перед схваленням до десяти днів, і до
десяти днів після схвалення, обговорення на місцях, що дещо зменшить час
введення тарифів в дію. Це з одного боку.
А з іншого боку, при… Ну, є ініціативи і побажання, щоб тарифи
коригувати за ініціативою комісії, дати таку можливість, коли ми розуміємо,
що ростуть основні статті витрат, такі, як газ, електроенергія, мінімальна
заробітна плата, але для цього все-таки потрібно також вносити зміни до
Закону про НКРЕКП, тому що в нас процедура громадського обговорення
прописана для будь-якого встановлення тарифів, і там немає виключення, це
встановлення шляхом коригування або встановлення шляхом повного і
всебічного розгляду

всіх витрат і повної структури тарифів. Це друге

питання.
Третє питання, яке теж дуже часто виникає, і тут я бачу відсутність
розуміння як з боку ліцензіатів багатьох, так і органів місцевого
самоврядування. Це насамперед стосується того, що у підприємств виникає
право на компенсацію витрат у випадку, якщо в період подачі документів
змінилися якісь витрати і вони несуть збитки або на час між тим, коли
подаються документи на затвердження, і тариф вступає в силу. Тому, я
вважаю, що потрібно провести роз'яснювальну роботу, це як серед
ліцензіатів нашої комісії, так і серед ліцензіатів обласних державних
адміністрацій, щоб все-таки і у підприємстві, і у органів місцевого
самоврядування було бачення, як це потрібно робити і для чого.
13

І що стосується третє... четверте питання – це, ну, безумовно, різниця в
тарифах. Це досить складене і болюче питання для багатьох підприємств.
Тому що все-таки потрібно розуміти, що є ряд факторів, які не залежать від
підприємств, які викликають цю різницю в тарифах. Але все-таки є ряд
факторів, які підприємства можуть знівелювати і врахувати в при
встановленні тарифів.
Ну, це перше – те, що я назвав перед цим, це регуляторна затримка.
Друге питання – врахування понаднормових витрат. У теплопостачанні у нас,
ну, не понаднормових витрат, а витрат, відмінних від нормативних, є
документ, який дозволяє підприємствам за певних умов і при певних
зобов'язаннях з боку підприємств по зниженню цих витрат і приведенню їх
до нормативних, враховувати в тарифі цей збільшений відсоток втрат. Тому у
теплопостачальних підприємств, безумовно, є такий механізм, що дозволила
би уникнути частини збитків. І тертій фактор, який може вплинути – це зміна
структури тарифів, те, що я казав із самого початку, для теплопостачальних
підприємств, це різке зменшення обсягів реалізації теплової енергії і
відповідне збільшення умовно постійних затрат на ті ж самі – заробітну
плату, податки та інші витрати. Тому фактично підприємствам потрібно
більш виважено і більш швидко реагувати на зімни економічної ситуації і
все-таки переглядати тарифи. Комісія готова працювати в активному режимі
з підприємствами для цього.
Дякую. Ну, це основні питання, які я хотів озвучити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Да. Добре. Так, Євген Вікторович, дякуємо.
Я думаю, що депутати відчули, да, що після зміни складу комісії в нас
відбувається плідна і системна робота. Почули і знаємо ми дійсно болючі
питання щодо спрощення механізмів коригування тарифів, ми його вивчимо,
вивчимо, підійдемо глибоко, у тому числі по "Урядовому кур'єру",
подивимося, чим можна і як замістити, проведемо відповідні консультації.
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Щодо ………. регулювання, те, що ви кажете, треба звернутися,
мабуть, до Мінрегіону, щоб разом з НКРЕКП випустити спільне роз'яснення,
як поводитись якраз от по темі. Це теж дуже добре.
Друзі, зараз, я думаю, депутати зададуть питання, да? Андрій
Володимирович. Будь ласка, Гальченко Андрій Володимирович.
ГАЛЬЧЕНКО А.В. Гальченко Андрей Владимирович, 32 округ. Эдуард
Борисович, спасибо большое, что вы сказали по городу Кривому Рогу.
Потому что мы знаем, что в том году отопительный сезон начинался очень
тяжело, и на самом деле он уже был начат и люди сидели в холодных
квартирах. Почему это происходит? Потому что это государственное
предприятие, которое на сегодняшний момент находится в управлении
Фонда государственного имущества. И на самом деле город не имеет
никакого влияния на это предприятие и соответственно мы не знаем, что там
происходит. С 2013 года поменялось 6 директоров. И хочу сказать, что с
2013 года у "Криворожтеплоцентрали" напрямую договора с абонементами,
но при этом сегодня они имеют задолженность 2,9 миллиарда, из которых с
2013 года они нарастили долг в 1,9 миллиарда гривен.
Что хочу сказать. Для нас для всех общая проблема есть – это льготы и
субсидии. На сегодняшний момент теплоцентраль имеют задолженность по
разнице в тарифах 62 миллиона и 105 миллионов – это льготы и субсидии. Я
думаю, что не только в теплоцентрали, а и в других предприятиях точно
такая же ситуация, то есть это напрямую зависит от того, каким образом.
хотя казначейство говорит. что все расчеты производятся вовремя. Это
первое.
Второе. На сегодняшний момент не выполняется наш Закон с вами,
коллеги, о коммерческом учете. То есть на сегодняшний момент 600 домов
даже не преступили к разработке какой-то проектной документации,
касающейся того, что нужно установить счетчики. Мы знаем, что в условиях
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таких тарифов это единственный способ на сегодняшний момент людям
экономить деньги.
Ну, и соответственно, Эдуард Борисович, у меня вопрос: каким
образом будет происходить в этом году подключении непосредственно
абонентов к теплу, то есть к началу отопительного сезона, и получат ли люди
вовремя непосредственно, тепло. Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Володимирович, дякую.
Зараз. Я думаю, що ми однозначно будемо звертатись до уряду, щоб в
бюджеті нам побачити реальні джерела компенсації різниці в тарифах. Тому
що як би ми не хотіли, як би не казали про те, що у нас всі тарифи
економічно обґрунтовані, але ми бачимо, що, на превеликий жаль, така
різниця існує. Тому підтримаємо Андрія Володимировича, треба звертатися,
будемо звертатися до уряду для того, щоб було реальне джерело компенсації
різниці в тарифах. І також своєчасне перерахування субвенції на субсидії. Це
теж дуже болюче питання, це наш такий спільний біль з Міністерством
фінансів. Дякую.
Будь ласка, Альона Валеріївна.
БАБАК А.В. Насправді, я не побачила в матеріалах, підготовлених на
засідання комітету, інформації по стану розрахунків по субсидіях і пільгах. Я
цю інформацію… Не надали. Тому зараз говорити про те, у кого які борги і
що нам потрібна ця інформація, якщо є представник Мінсоцполітики або
Мінфін, я не знаю, нам зараз треба чітко з секретаріатом з'ясувати, щоб нам
надали інформацію.
ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)
БАБКАК А.В. По областям, по розрахунках, нараховані субсидії,
фактично перераховані, тому що це є проблемою. Нам, щоб в нашому
16

рішенні комітету писати, що ми просимо виконання, нам треба мати хоча
інформацію, що відбувається. Ми цього, на жаль, не побачили.
Хтось може сказати…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Звернемося до секретаріату, до представників
Міністерства фінансів в найближчий час надати відповідні розрахунки для
того, щоб ми могли підготувати ґрунтовне звернення.
БАБАК А.В. Чи можуть нам хоча би сказати, представники, яка
ситуація по субсидіях і по пільгах? Які розрахунки?
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Загальну

інформацію

можете

надати?

Сергій

Анатолійович Галюк. Коротко, ґрунтовну інформацію, широко…
ГАЛЮК С.А. По пільговим субсидіям передбачено 71 мільярд, станом
на 01.09 профінансовано на 57,6 мільярдів. Це 99 відсотків від розпису
асигнувань.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо констатувати, що…
ГАЛЮК С.А. Ситуація така: по мірі надходження протоколу все
фінансується.
БАБАК А.В. А скажіть, будь ласка, у нас попереду новий
опалювальний сезон, а ми вже використали із 71 мільярда 57,6. За вашими
оцінками, чи достатньо на цей опалювальний період для вчасності
розрахунків сума, яка передбачена в бюджеті?
ГАЛЮК С.А. …71 мільярд враховуються борги минулих років
профінансовані в цьому році. Борг цього року мабуть…
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БАБАК А.В. Ваші оцінки?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, до складання нового бюджету.
БАБАХ А.В. В цей опалювальний сезон чи буде можливість у Мінфіну
вчасно погашати виставлені підприємствами рахунки на погашення…
перераховувати субвенції?
ГАЛЮК С.А.

Ну, я по этому вопросу я как бы подготовлю свое

руководство. Я не могу ответить…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Зрозуміло.
ГАЛЮК С.А. Это не в моей компетенции.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Добре.
Ви хотіли додати, да?
ГАЛЮК С.А. Но по прогнозам недостаточно 7 миллиардов.
КАТРИЧЕНКО О.В. Доброго дня, шановний головуючий, шановні
депутати! Катриченко Олександр Володимирович, заступник Криворізького
міського голови, голова секції ЖКГ, Асоціація міст України.
Справа в тому, що ми порівнюємо ті речі, які неможливо взагалі
апріорі порівнювати. Якщо говорить Міністерство фінансів, що вони
профінансували 99 відсотків від планових асигнувань, то про які планові
асигнування можна взагалі говорити, оскільки заборгованість по пільгам і
субсидіям тільки по місту Кривому Рогу 177 мільйонів гривень, і це за
опалювальний сезон 2017-2018-го року.
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Шановне Міністерство фінансів, я дуже прошу, не треба інформувати
про планові асигнування або непланові асигнування. Будь ласка, вирішить
питання до початку опалювального сезону погашення заборгованості по
пільгам і субсидіям за минулий опалювальний період. Крапка.
Ми чудового розуміємо, що є помісячний розпис, ми чудово розуміємо,
що є сума планування і все інше. Ви зараз говорите про фінансування пільг і
субсидій відповідно до затвердженого вами помісячного розпису. А ми зараз
говоримо про те, що до початку нового опалювального сезону

існує

заборгованість за минулий опалювальний сезон. Яким чином сьогодні
починати новий опалювальний сезон, якщо існує заборгованість. Вирішіть,
будь ласка, питання погашення до початку, а не фінансування відповідно до
затверджених щомісячних кошторисів.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це зрозуміло. Я попросив би ще раз… Все
нормально. Я попросив би от з огляду на те, що зараз пролунало від колег з
органів місцевого самоврядування, від народних депутатів надати в комітет
вичерпну інформацію щодо стану розрахунків і прогнозні показники, якої
суми не вистачає. Для нас ми так почули, да, напівофіційно – 7 мільярдів,
щоб ми могли підготувати відповідні звернення до Кабінету Міністрів
України.
БАБАК А.В. І можна ще?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Альона.
БАБАК А.В. І саме в контекстні ситуації щодо субвенцій по субсидіях.
Якщо можна, Едуард Борисович, ви назвали проблемні підприємства, які
мають питання з підключеннями до нового сезону, мають борги. Чи можна,
щоби Мінрегіон дав вичерпний перелік цих підприємств, а Мінфін дав нам
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інформацію, чи є заборгованість держави перед цими підприємствами так
само. Тому що це є принципові речі, адже щоби ми потім в аварійному
режимі не робили окремих законів чи постанов Кабміну під кожне
підприємство, як ми зараз робимо з Києвом. Тому що це стосується всіх
підприємств.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Альона Валеріївна, абсолютно правильно. Я що
пропоную тоді, давайте таким чином: ми звернемося до Мінрегіону,
отримаємо перелік підприємств, а потім, його проаналізувавши, дамо
відповідний запит…
БАБАК А.В. Мінфін по заборгованості, по субсидіям.
ГОЛОВУЮЧИЙ. …запит дамо Мінфіну, да, щоб вони не зі слів
почули, да. Тому, будь ласка, ми дамо вам запит, отримаємо проблемні
підприємства, потім підготуємо відповідний запит на підставі аналізу цього
списку до Міністерства фінансів і отримаємо відповідну інформацію. Так,
Альона Валеріївна?
БАБАК А.В. Так, да.
КРУГЛЯК Е.Б. Віце-прем'єр вчора таке завдання поставив…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер, ми теж до нього… Да, будь ласка.
БАБАК А.В. А друге питання, також це стосується, ну… Андрій
Володимирович дуже інтелігентно не продовжив тему того, що насправді у
нас є декілька ТЕЦ, які є в управлінні держави, і по яких абсолютно кожного
року є проблема. Чи є у нас представники уповноваженого від уряду органу,
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який відповідає за управління цими підприємствами? Тому що кожного року
абсолютно не вирішується це питання.
Чи вже треба якісь нам говорити, про невідповідальність займаним
посадам певних управлінців в уряді, які відповідають за управління цими
підприємствами? Чи є план уряду по чи приватизації цих підприємств, чи
реструктуризації боргів цих підприємств? Яка ситуація? Тому що це є
кожного року. І ми чуємо, що це ті самі підприємства. Запитання, тобто, ну,
сказали Фонд майна, ми маємо направити, просимо так само від Мінрегіону
перелік підприємств державної форми власності, які мають проблеми з
входженням в опалювальний сезон, і визначені, будь ласка, хто є орган
управління від держави саме цих підприємств.
Тому що я бачу, що Мінрегіон постійно є, залишається відповідальним
за підключення, але є орган управління, який не виконує своїх обов'язків. Я
думаю, що нам треба також і це питання з'ясувати саме по управлінню цими
підприємствами.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Альоно Валеріївно.
У кого ще є запитання? Будь ласка, Олександр Олександрович.
МАРЧЕНКО О.О. Доброго дня, шановні колеги. Едуард Борисович,
наскільки я вас зрозумів по вашій фразі, що сьогодні Мінрегіон практично
відповідає за надання послуг. Та ситуація, яка була в Рубіжному і в інших
містах, получається, чим більший монополіст, тим більше він сьогодні має
переваг, повноважень, віддувається Мінрегіон, а ви звертаєтесь до того, щоб
подавали в суди. І ви зробили пропозицію, що в слідуючих законопроектах
зробити якесь обмеження або збільшення відповідальності монополістів. Я
так зрозумів?
Ну, я звертаюсь до Євгена Вікторовича. Євген Вікторович, ви
директивно хочете спростити термін визначення дати перегляду тарифів,
так? Процедури.
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Скажіть, задавали мої колеги, я вам задам, а є формула структури
затрат? Ну, якщо перевести в механізм автоматизму. І чи будете відповідати
ви за наслідки?
Бо сьогодні депутати отримують дуже-дуже багато звернень, я вас
турбую по 5-7 раз на тиждень тільки навіть по пристроям комп'ютерного
зчитування показників лічильників. Так, коли рішення прийняте директивне і
воно не забезпечене фінансами, воно веде до того, що відключають цілі
міста, да. Збільшується заборгованість, а в результаті, якщо ваша така
швидка робота, до чого вона приведе? Ви аналізуєте це?
МАГЛЬОВАНИЙ Є.В.
фінансових… поліпшенні

Ну, тут питання не стільки в підвищенні

фінансових показників, скільки в своєчасному

врахуванні. Тому що, як я вже казав, це є регуляторний лаг, і можливість
включити оцю компенсацію з причин, що виникли без вини ліцензіата в
тарифі, вона присутня. І у підприємства водопровідно-каналізаційного
господарства я можу назвати цифри: в 2016 році ми включили близько 100
мільйонів… 106 мільйонів оцих компенсацій з різниці в тарифах, у 2018-у
також уже включили 116 мільйонів – це кошти, які понад структуру тарифів,
що виникають на витрати, які незалежні від ліцензіата. Оцими спрощеними
процедурами ми дійсно десь щось…
МАРЧЕНКО О.О. Скажіть, ви формулу спрощення структури
тарифів…
МАГЛЬОВАНИЙ Є.В. Це не спрощення структури тарифів, це
спрощення процедури розгляду тарифів. Якщо в нас зростає електроенергія
на 4 відсотки, ми знаємо, що це…
МАРЧЕНКО О.О. Ну, воно автоматично, по чому, повинно бути по
структурі…
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МАГЛЬОВАНИЙ Є.В. Це плани, вони не будуть реалізовані, поки ми
не внесемо… ви не внесете зміни до Закону про НКРЕКП. Ми не можемо
зараз цю спрощену процедуру зробити.
Щодо спрощення самого механізму розрахунку тарифів, то тут, я не
думаю, що цей механізм занадто переобтяжений чимось. Ми… передусім ми
як комісія маємо розуміти, що ці витрати нормально сформовані і нормально
розраховані. І тут спрощувати… Я думаю, якщо ми підемо в сторону
спрощення, то ми втратимо контроль над якістю розрахунків.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євген Вікторович.
МАРЧЕНКО О.О. Дмитро Йосипович, є ще одне прохання. Едуард
Борисович,

якщо

ви

бачите

проблему

по

таким

безкарним

діям

необґрунтованих відключень, де людина, споживач, буде звертатися… От,
Дмитро Йосипович, можливо, нам по проханню Мінрегіону пришвидшити
якусь законодавчу ініціативу, щоб таких аварійних питань в період зими було
якнайменше, щоб монополіст почував відповідальність за надання послуг. А
то так взяти, відключити в тому бідовому Рубіжному очисні споруди, це
просто потім, просто не реанімується те невеличке водо-каналізаційне
господарство. Да, ………. Андріївна, яке там древнє, древнє, древнє, да. І чим
вищий монополіст, получається, тим більше най-най.
Євген Віталійович, я про це говорю, розумієте? От тут треба наводити
спільно якусь взаємоспівпрацю, а то повна розбалансованість іде.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, є готується ініціатива відповідна з боку
Міністерства регіонального розвитку.
Будь ласка, Альона Валеріївна. Готується, Олександр Олександрович,
готується.
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БАБАК А.В. У мене є таке запитання, виходячи з тої інформації, яка
була надана на комітет, до Мінрегіонбуду. Я просто розумію, що
"Нафтогазу" немає, да, в нас? А є... Не замітила.
Справа в тому, що зараз ми говоримо про те, що і Дмитро Йосипович,
треба надати йому належне, що він на засіданнях Погоджувальної ради дуже
уваги приділяє питанням лобіювання, правильного лобіювання економічних
здорових інтересів галузей, які є галузями життєзабезпечення. Але я бачу
проблему з аргументацією нашого закону 7083 нового, да. Коли ми бачимо
статистику "Нафтогазу" стосовно взагалі реструктуризації боргів, ми бачимо,
що 200... що в реєстрі у нас 217 підприємств теплопостачання, але компанією
прийнято і розглянуто заборгованість лише 161 підприємства. Що
відбувається з рештою підприємств, чому їх заборгованість компанію до
цього часу ще не розглянуто і не реструктуризовано? Просто щоби ми
усвідомлювали, що новий закон так само не буде от обмежувати інші
підприємства.
КОЛБУШКІН Ю.П. Те, що 161 підприємство, те, хто подав заявки, там
є проблема з гарантіями, проблема з гарантіями. Тому що якщо кому... там є
ж державна власність, державна власність, в тому числі і місто Київ, коли
було "Київенерго", до цього часу не провело реструктуризацію. Тому що
Київ не хотів давати гарантію, тому що воно получається некомунальна
власність до певного періоду, а от тільки сьогодні, коли прийнято 765
постанова, коли пройде час по Києву, якщо пройде 729 мільйонів…
ГОЛОС ІЗ ЗАЛИ. 710-а.
КОЛБУШКІН Ю.П. 710-а, да? 710-а. Ні, це різниця в тарифах.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛИ. 705-а.
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КОЛБУШКІН Ю.П. 705-а. Від вчорашнього… 705-а свіжа, зараз котра
на бюджетному комітеті затверджується розподіл.
Якщо це пройде, то тільки по одному місту Києву спишуться пені,
штрафи 183 мільйони. А так є, от наприклад, криворізьке підприємство,
державна власність, ніхто гарантію не дає. Слава Богу, ми займаємося уже з
ними майже рік, вже більше року, ніхто не може дать, банківську гарантію
ніхто не дає. От за рахунок цього і получається оця відмінність.
Я хотів би вам сказати, що уже на сьогоднішній день списано 2
мільярда 003 мільйони штрафних санкцій. Буде списано після виконання
реструктуризації мільярд 243. Але є проблеми, особливо з гарантіями
державної форми власності те, що ви правильно, Альона Валеріївна,
замітили, хто управляє цими суб'єктами з боку держави, повинні вирішувати
питання гарантії, або банківська, або інша гарантія. Оце питання в чому.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.
ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Доброго дня, шановні народні депутати. Я хочу
порушить питання відносно того, що у Законі 7083 у нас зазначена дата 1
січня 18-го року. Але я хочу сказати, що за 18-й рік 9,5 мільярдів
заборгованість саме за газ, бо НАК же при надходженні коштів зараховує
погашення боргів попередніх років. І через те у нас за 16-й рік тільки 650
мільйонів заборгованість, за 17-й – 950. А от 9,5 у нас саме за 18-й рік. Через
те дату доцільно переносити на 1 січня 19-го року.
БАБАК А.В. Це ми вже чули, розуміємо.
(Загальна дискусія)
КОЛБУШКІН Ю.П. Я прошу пробачення, компанія забезпечила ресурс
газу, забезпечуємо, купляємо на зовнішніх ринках, ………. власний
видобуток і зовнішні ринки, ресурсу буде достатньо. На сьогоднішній день
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14,8 мільярдів газу вже в підземних сховищах. Порахуйте, скільки це в
обігових коштах. Це значні кошти.
ХОЦЯНІВСЬКА Н.В. Але за цей період компанія нарахувала 7
мільярдів 600 штрафних санкцій.
КОЛБУШКІН Ю.П. Але ми ж це питання врегульовуємо частково
через деякі закони. Так що ми…
(Загальна дискусія)
СТЕМКОВСЬКИЙ В.В. Заступник міського голови, місто Тернопіль.
Питання важливе для опалювального сезону, чи будуть впроваджені норми,
вимоги подобової номінації для підприємств "Теплокомуненерго"? Це дуже
важливо, тому що ми помісячно і не справляємося. Так, чи буде така вимога
подобово?
КОЛБУШКІН Ю.П. НКРЕ вимагає і Закон про оператора… (Не чути)
МАГЛЬОВАНИЙ Є.В. Це вимога не лише НКРЕ, я наголошую, що це
вимога закону.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Альона Валеріївна.
БАБАК А.В. Я так розумію, Едуард Борисович…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, вони ж пішли на комітет…
БАБАК А.В. А, вони разом пішли? Добре. Тоді до Мінфіну, напевно.
Взагалі, я не знаю, хто у нас представник Кабміну? Справа в тому, що
найбільше проблемне питання до опалювального сезону, я так розумію, ціна
газу. Тому що ми зараз говорили про те, що ми все коригуємо, але у нас
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закінчується 1 жовтня спеціальні обов'язки "Нафтогазу" по ціні, продавати
газ по ціні 6,957. Формули Кабміну ми ще не бачили, як має розраховуватись
нова ціна газу. Ми входимо в опалювальний сезон абсолютно в повному
вакуумі інформації.
Я вважаю, що це найкритичніше питання взагалі. Тому що говорити
про автоматичну індексацію, коригування, коли ми не бачимо, якою має бути
ціна газу на цей опалювальний сезон, і ми не бачимо регуляторної процедури
по 187 Постанові Кабміну щодо формули розрахунку ціни газу, я вважаю,
що це питання, яке комітет повинен поставити уряду негайно. Тому що саме
від того, ви вже задали, шановні представники органів місцевого
самоврядування, по тому, хто буде балансувати, не балансувати, а це
залежить від того, а хто буде зі спецобов'язками, чи будуть вони взагалі. Чи
ви почнете собі шукати нових постачальників? Чи буде цим постачальником
"Нафтогаз"? Чи він буде

задля вас номінації вибивати? Чи будете ви

надавати… чи він фінансові гарантії?
Тому для мене абсолютно критичним є з'ясування для всього
депутатського корпусу, я вважаю,

всієї Верховної Ради, всієї галузі

теплопостачання, всіх органів місцевого самоврядування судьба 187
Постанови Кабінету Міністрів щодо припинення спеціальних обов'язків
"Нафтогазу" і формула розрахунку нової ціни газу. Я вважаю, що ми повинні
про цю інформацію отримати щонайменше протягом тижня, тому що це є
надкритична ситуація. І тоді від цього будуть розрахунки субсидій і всього
решти.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно. Альона Валеріївна, дуже слушне
запитання. Але на сьогоднішній день нам просто немає сьогодні
відповідальної

особи,

яка

може

навіть

попередньо

відповісти.

Да,

однозначно.
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Будь ласка. Друзі, друзі, друзі, тихенько. Будь ласка, секретаріат,
занотуйте це, і ми однозначно ставимо все це запитання Прем'єр-міністру
України.
Друзі, які ще запитання є? До кого у вас?
КАТРИЧЕНКО О.В. В мене загальне питання. Я хочу підтримати, якщо
дозволите, Альону Валеріївну, однак в чому є проблема на сьогоднішній
день.
Фактично органи місцевого самоврядування, я зараз буду говорити від
Асоціації міст України. Ми сьогодні з колегами можемо чітко констатувати,
що ми готові до початку опалювального сезону, і фактично він у нас вже
розпочався. Однак є ключова проблема. У нас на сьогоднішній день у
жодного з тепловиків відсутні договори на початок опалювального сезону, я
вже не говорю, за номінацією в жовтні місяці, в жовтні місяці.
Чому я про це говорю? Тому що ми бачимо, що продовження
покладення спецобов'язків, наприклад, беремо серпень місяць, постанова
прийнята 29 серпня, вступила в силу 1 вересня, коли у НАК "Нафтогаз
України" були спецобов'язки тільки до 1 вересня. Тобто фактично ми
розуміємо, що постанова приймається в останній день місяця, коли вже
повноваження по спецобов'язкам закінчуються. Я вибачаюся, для більшості
України вже опалювальний сезон розпочнеться фактично в жовтні місяці у
більшості. На сьогоднішній день говорити про те, що ми 29-30 вересня
отримаємо проект постанови або затверджену Постанову про спецобов'язки,
хто буде нам постачати, я вибачаюся, що ми будемо робити тоді такою
кількістю тепловиків з укладенням договорів? У нас їх взагалі не буде. І
буде, чудово розумію, я розумію НАК "Нафтогаз України", дякуючи НАКу і
дякуючи Мінрегіону, ми в минулому році запустили державне підприємство
"Теплоцентраль". Однак, що робити всім тепловикам, коли відсутня не тільки
ціна на газ, а взагалі договори відсутні? Це перше питання.
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І друге питання по 187 постанові. Ми в минулому році це питання з
НАК "Нафтогаз" і з Мінрегіоном вирішували – не вирішили, і в цьому році.
Шановні депутати, я прошу від Асоціації міст України все ж таки
врегулювати питання або надати відповідні доручення Кабінету Міністрів
врегулювати питання щодо підприємств, по яким порушена процедура
банкротства. Хочу сказати, Одеса – порушена процедура банкротства.
Публічне акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль", яка є
державною власністю, – порушена процедура банкротства.
В

187

постанові

взагалі

відсутнє

поняття

підприємств,

що

підприємства, відносно яких порушена процедура банкротства, взагалі мають
право

на

укладання

договорів,

навіть

якщо

будуть

подовжені

спецзамовлення.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, друзі, вибачте. Давайте, тут треба ставити
питання, на які депутати в межах своїх повноважень можуть реагувати, да.
Тут ви вже, і коні, і люди вже змішали. Тому проблема є, значить, це те, що
Альона Валеріївна по спеціальному, да, статусу, – це однозначно нам треба
вирішувати, да. І треба чітко розуміти, яка буде ціна на газ, а я впевнений, що
всі в цьому зацікавлені, не тільки депутати – урядовці в першу чергу.
_______________. Абсолютно всі…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, абсолютно. Нам треба дати зрозумілу, зрозумілу
позицію на початку сезону.
БАБАК А.В. Кто поставщиком будет…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Постачальник, да, чи буде це спеціальна ціна і так
далі.
Друзі, які ще є запитання у нас по… Стосовно чого загальне питання?
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_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – ми?
ЧЕРНИШОВ О.А. (Не чути) Смотрите, у нас есть сейчас информация
………….., что часть субсидий и льгот хотят передать на местные бюджеты.
Просьба тоже… (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, да. Зрозуміло, така, такі спроби періодично
кожного разу виникають. Значить, у нас достатньо там і політичної волі для
того, щоб це не допустити. Звичайно, коли будемо обговорювати показники
бюджету, теж запросимо представників органів місцевого самоврядування,
будемо дуже уважно дивитися за цим…
ЧЕРНИШОВ О.А. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, зрозуміло, будемо слідкувати.
Друзі, які ще є запитання? По цьому питанню, по підготовці до
опалювального сезону? До кого у вас запитання?
БЛАЩУК А.А. Так, у мене… (Не чути)
…попереднім виступаючим, які висвітлили всю проблематику, яка є по
газу. І хочу звернути увагу, що в нас не тільки на сьогодні є ліцензіати
нацкомісії, а більшість підприємств, які регулюються місцевими органами
самоврядування, і для них також цей регуляторний розрив, який буде по
затвердженню тарифів, буде дуже значним.
Але я хочу ще згадати одну проблему, яку на сьогодні в нас не
порушили. Є дуже цікава статистика, яка зібрана Мінрегіоном, яка говорить,
що на сьогодні 11 мільярдів гривень – потреба областей в підготовці на
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ремонти мереж і котелень. Ця сума якраз співзмірна з тою цифрою, яка,
знову ж за даними Мінрегіону, є в нас збитки від… ми називали раніше це
"різниця в тарифах", на сьогодні це кажуть "збитки від державного
регулювання" за 2016, 2017 і 2018 рік.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви сформулюйте, будь ласка, питання, тому що таку
цифру ми не можемо обговорювати, в нас нема її офіційно…….
БЛАЩУК А.А. В мене є прохання до комітету. Коли буде формуватися
бюджет на 2019 рік, врахувати цю цифру – суму покриття збитків
підприємствам теплокомуненерго або міським громадам через них для
ремонтів мереж, тому що в тарифах…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, яка форма власності у більшості
підприємств теплокомуненерго?
БЛАЩУК А.А. Комунальна.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Комунальна, так? І за рахунок державного бюджету
ми маємо врахувати збитки, так?
БЛАЩУК А.А. Справа в тому, що ці збитки

були якраз, коли

регулювання було в держави – 2016-2017 рік.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Друзі, я пропоную всі ж таки не уходити від

основної проблематики, яку ми сьогодні розглядаємо, – це підготовка до
опалювального сезону. Формування бюджетних показників буде там через
один-два комітети, ми до 1 жовтня маємо подати відповідні пропозиції.
Добре? Будемо, звичайно, з вами спілкуватися. Але врахувати в державному
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бюджеті мільярди грошей для відшкодування цих втрат, я думаю, що це
просто буде нереально.
Ми можемо розглядати будь-які показники, але ж нам треба виходити з
реальності – розумієте?
БЛАЩУК А.А. Справа в тому, що нам потрібно хоча би визнання, що
така різниця є. Перше.
І друге. Коли нам дасть Мінрегіон оцей перелік підприємств
проблемних…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так яким чином ви… яким чином ви маєте… ми
можемо підтвердити цю різницю?
БЛАЩУК А.А. А комісії обласні, які на сьогодні є, і ці дані, які я кажу,
це є комісії областей. Це не мої… Протоколи комісії.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще запитання? Будь ласка. По опалювальному
сезону?
БАБІЙ О.А. Так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.
БАБІЙ О.А. Доброго дня. Асоціація "Укрводоканалекологія", Ольга
Бабій. Ми роздали, щоб не затягувати питання, ми роздали матеріали членам
комітету і всім присутнім.
Стосовно опалювального сезону хотіли б підтримати дві ініціативи і
звернути на це особливу увагу. Дійсно, терміново треба ініціювати внесення
до діючого законодавства про заборону припинення подачі електроенергії
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підприємствам водопостачання, тому що в період опалювального сезону
треба врахувати наступне, що відсутність води в містах – це припинення
подачі теплопостачання. Це взаємопов'язані речі. Можливо, на період
опалювального сезону, але ці моменти треба врахувати.
Друге питання, яке просить розглянути асоціація. Однією з причин
відключення підприємств від електропостачання зараз…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дуже прошу… ну тут немає жодної людини, яка
заперечує, да. Є позиція міністерства.
БАБІЙ О.А. О'кей.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо готувати відповідні зміни.
БАБІЙ О.А. Добре.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте пропозиції свої.
БАБІЙ О.А. Однією з причин є відсутність компенсації різниці в
тарифах за 2016 рік, тому що тоді Національна комісія не відкрила алгоритм
для закриття розрахунків з електроенергії. Ця проблема існує.
Зараз є порозуміння з Національною комісією, тому є прохання знайти
можливість компенсувати водоканалам різницю в тарифі, яка виникла на
01.01.2016 року, частково зараз реструктуризована, закрити, і тоді в нас не
буде проблем з відключенням підприємств водопостачання. Закрити різницю
на 01.01.2016 року і погасити електроенергію.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Альона, тілько, якщо можно, коротко…
33

БАБАК А.В. Я думаю, що, ну, наш комітет вже не один раз боровся за
різницю в тарифах і в бюджетному комітеті, і в уряді, але, на жаль, ми
бачимо, що, напевно, сьогодні єдиним інструментом, інструментом у
підприємства для стягнення цієї заборгованості є суд. Тому що вже… і тоді в
якості відшкодування будуть закладені ці цифри в бюджетах.
БАБІЙ О.А. 12 …….. водоканалів вже подали до суду на Кабінет
Міністрів. Зараз уже чотири водоканали пройшли першу інстанцію, рішення
позитивні. Сьогодні розглянулася ще одна апеляція, рішення позитивне. І
рішення йдуть відшкодувати.
БАБАК А.В. Тоді давайте, можливо, розрахунки саме по цих
підприємствах, тому що якщо будуть позитивні рішення суду, то тоді
державний бюджет має відшкодовувати. То під ці рішення суду, можливо, ці
гроші і можуть бути. Інакшого навряд чи ми зможемо добитися.
Шановні друзі, у мене не запитання, а велика пропозиція до членів
нашого комітету. Я хочу звернути увагу, що в кінці серпня розпочалася акція
"ОСББ за теплі кредити". Насправді вже вичерпався ресурс програми "теплих
кредитів",

це

190

мільйонів

гривень,

які

були

на

проведення

енергоефективності в житлових будинках. Це прямо пов'язано з початком
опалювального сезону. Люди підготували, провели загальні збори, провели
рішення, мають вже заявки, звернулись до банків, банки сказали: "Кошти
закінчилися". І Держенергоефективності подало на Мінрегіон заявку на
збільшення фінансування цієї програми "теплі кредити" на 50 мільйонів.
На жаль, ще уряд не прийняв рішення про збільшення фінансування
саме цієї програми. Я думаю, що якщо комітет зараз включить в рішення
комітету по підготовці опалювального сезону рекомендацію Кабінету
Міністрів знайти фінансування, як мінімум, в розмірі 50 мільйонів гривень на
фінансування програми енергоефективності програми "теплих кредитів" для
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ОСББ, я думаю, це буде правильно і якомога швидше, тому що
опалювальний сезон починається і люди не зможуть нічого робити. Але це є
дуже важлива річ, люди пишуть свої зауваження і кажуть: "Припиніть
балачки про енергоефективність, просто давайте гроші і все". А я думаю, що
це, ну, це серйозно.
Тому прохання в рішення комітету додати окремим пунктом просити
підтримати

заявку

Держенергоефективності

на

50

мільйонів

для

фінансування в цьому році.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, немає заперечень.
Добре. Дякую.
БАБАК А.В. Да. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, у нас… Що?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. У кого у вас? Представтесь.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. От в мене відразу питання, яке адресують вам
депутати. Що саме уряд зробив для того, щоб врегулювати цю ситуацію? Що
мають зробити депутати, коли це управлінське рішення, яке стосується
операційного керування даною ситуацією. Треба прийняти відповідний
закон, щоб розблокувати три вагони, які підпали під санкції. Що треба
депутатам? Що треба?
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_______________. Ваша допомога звернутися до... надіслати звернення
до міністра розглянути це питання на комісії...
ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, давайте ми...
(Загальна дискусія)
Давайте ми спробуємо втрутитися в цю ситуацію, да. Але, дійсно,
виглядає достатньо дивно, коли представник міністерства просить народних
депутатів організувати співпрацю міністерства, міністра та відповідно віцепрем'єра і Прем'єр-міністра. Це виглядає трохи дивно. Ну, давайте ми
подумаємо, що ми можемо в цьому напрямку зробити. Питання, яке ви
ставите, воно виключно, виключно іде в розрізі управлінських рішень
Кабінету Міністрів і відповідних міністерств.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Зрозуміло.
БАБАК А.В. Якщо це питання бюджету для виділення...
ГОЛОВУЮЧИЙ. Коштів – це інші речі.
БАБАК А.В. Заявка має бути в бюджет.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, будь ласка, тоді, будь ласка, я попросив би, ви
сформулюйте в секретаріат, яку саме, ну, що ви пропонуєте, да, яка
пропозиція.

Виділити

в

бюджеті

відповідні

показники,

збільшити

фінансування такого-то напрямку, це депутати можуть зробити. А
звернутися, звернутися до Прем'єр-міністра з тим, щоб він звернув увагу на
цю ситуацію, це не дуже коректно буде з боку депутатів і комітету.
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_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Правильно. Ну, але питання це оперативне.
Добре. Давайте ми з'ясуємо. Значить, те, що по будівництву, да,
давайте, будь ласка, нам відповідні розрахунки, офіційний лист міністерства,
ми подивимося, як ми можемо це врегулювати в пропозиціях нашого
комітету, хоча це непрофільне наше питання. Добре, добре, дякую.
Друзі, давайте я просив... Ну, ми тут все розглянули, да, Олександр
Олександрович? В нас є ще, у нас є ще два питання.
МАРЧЕНКО О.О. Я хочу, будемо говорити, просто нагадати про
обіцянку, коли Міністерство окупованих територій обіцяло провести закрите
засідання по воді Донбасу, бо це все зв'язане із заборгованістю. Я десь прошу
нагадати і передати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, ми теж врахуємо це.
Колеги, в принципі, робочі питання комітету вичерпані. В нас є в
"різному" про участь народних депутатів в "Вода та енергія", Екологічний
форум, Львів, 13-14 березня. З Альоною Валеріївною ми погодили свою
участь. Андрій Володимирович? Ще, підтверджуєш. Олександр? Ну,
визначишся. Олександр Олександрович, ви як?
Але умова… прохання якомога швидше це вирішувати, тому що є
логістики певні питання. Білети треба купувати, бронювати готелі. Можна
протягом там сьогоднішнього-завтрашнього дня, добре, і в секретаріат
надати пропозиції. І також… Да, там два дні.
І також діалог з владою. Це місто Тернопіль. Це 24 вересня. Тут мене
вже не буде. Хто буде брати участь, друзі, від комітету? Тут є ще час. Є
бажання? За участю Прем'єра, там урядовці будуть всі. А? Тернопіль далеко,
да. Добре.
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ГАРНИК

О.В.

Сьогодні

передано

в

секретаріат

персональне

запрошення на всіх депутатів. Асоціація міст проводить цей захід. Близько
350 міських голів, сільських голів буде приймати участь в заході. Тому ми
просимо представників комітету профільного, тому що половина засідань
буде присвячена якраз питанням житлово-комунального господарства, 24
вересня.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я звертаюся до колег депутатів. Просто я, наприклад,
буду в цей день у відрядженні. Прохання все ж таки подумати і дати
пропозиції в секретаріат щодо участі. Добре?
_______________. Запрошуємо…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, дякуємо. Спасибі.
Друзі, в "Різному" є питання у нас? Порядок денний тоді вичерпаний.
Дякую всім за роботу. Спасибі. До зустрічі.
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