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 ЗУ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення»

 ЗУ «Про виконавче провадження»

Врегулювання боргів ТКЕ та ВКГ 

КЛЮЧОВІ  ОСОБЛИВОСТІ:

Законом України від 14.07.2021 №1639 «Про заходи, спрямовані на подолання кризових
явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», серед іншого,
внесено зміни до :

1.
• перенесено розрахункову дату  врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії з 1 липня 2016 року на                

1 червня 2021 року (подовжено граничний строк реструктуризації заборгованості підприємств галузі)

2.
• надано можливість підприємствам ТКЕ реструктуризувати борг (з наступним списанням нарахованих на нього 

пені/штрафних санкцій) за: 1. спожитий газ; 2.розподіл та транспортування природного газу; 3.покупне тепло

3.

• змінено терміни розстрочення та правила гарантування боргу для ТКЕ:
• борг < 10 млн грн – 72 місяці або 6 років (без необхідності гарантування); 
• борг > 10 млн грн – 84 місяці або 7 років (будь-яке забезпечення згідно законодавства за згодою сторін або рішення ОМС (ВЦА))
• борг > 5 млрд грн – 180 місяців або 15 років (за рішенням кредитора)

4.
•створено правові засади для верифікації та відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на послуги підприємств ТКЕ та ВКГ,
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та бюджетним установам, що утворилась як до 01.01.2016, так і
після (станом на 1 червня 2021 року) - фінансування ВИКЛЮЧНО за рахунок коштів Державного БЮДЖЕТУ на 2021 рік

5.
• сформовано підґрунтя для зупинення виконавчих проваджень та заходів з примусового виконання рішень в 

частині стягнення заборгованості за:  1.енергоносії; 2. розподіл та транспортування газу; 3. покупне тепло

6.

• уточнено процедуру реструктуризації боргів ТКЕ та ВКГ, які розташовані на території Донецької та Луганської областей на
період проведення ООС (унормовано питання надання гарантій відповідними ВЦА та без урахування обсягів підрозділів,
розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, на якій органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження)



Важливі аспекти врегулювання боргів

 Відновлюється робота територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах

 Нова Методика розрахунку РВТ (постанова КМУ від 15.09.2021 № 977);

 Порядок ведення Реєстру і Типові договори реструктуризації потребують приведення у відповідність до нового Закону-
(РОЗРОБЛЕНО та направлено до заінтересованих ЦОВВ та партнерів);

 Підприємства включатимуться до Реєстру за кожним кредитором окремо;

 Для включення до Реєстру обов'язкове подання розрахунків обсягів заборгованості з РВТ та копії протоколів теркомісій
або довідки про відсутність РВТ, підписані керівником;

 Участь у процедурі врегулювання заборгованості ВИКЛЮЧНО відповідно до статті 4 Закону № 1730 (наприклад: обсяг
боргу менше, ніж підтверджена теркомісією РВТ) не потребує обов'язкового включення до Реєстру;

 Реструктуризована станом на 1 червня 2021 р. в порядку та на умовах, визначених Законом № 1730 заборгованість,
повторній реструктуризації не підлягає;

 На реструктуризовану заборгованість за спожитий природний газ, а також послуги з його розподілу та транспортування, а
також за теплову енергію станом на 1 червня 2021 р. неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних
не нараховуються. А нараховані – підлягають врегулюванню;

 Учасник процедури врегулювання заборгованості виключається з Реєстру у разі ухилення від укладення договору
(договорів) про реструктуризацію протягом ТРЬОХ МІСЯЦІВ з дати включення такого учасника до Реєстру;

 За зверненнями споживачів ТКЕ та ВКГ, які уклали договори про реструктуризацію заборгованості на умовах ЗУ №1730,
зобов'язані укласти з такими споживачами договори про реструктуризацію заборгованості за спожиту теплову енергію та
комунальні послуги станом на 1 червня 2021 р. (умови в частині строків реструктуризації не можуть бути гіршими)

- нове Типове положення ЗАТВЕРДЖЕНО Кабінетом Міністрів України 01.09.2021 (постанова КМУ від 01.09.2021 №932)
- узгоджуватиметься невідшкодована РВТ, яка виникла станом на 01.06.2021 р. (у т.ч і РВТ, яка раніше вже
затверджувалась теркомісіями);

КЛЮЧОВІ  НОВОВВЕДЕННЯ:



ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ

1) копії установчих документів (статуту);

2) копії ліцензій або рішень про їх видачу, що
діяли на момент виникнення заборгованості;

3) довідки станом на 1 червня 2021 р. про
обсяги та структуру:
дебіторської заборгованості (із зазначенням
категорії споживачів – населення, бюджетні
установи, інші споживачі);
кредиторської заборгованості (за ПГ,
розподіл ПГ, транспортування ПГ, покупну
ТЕ) – із зазначенням обсягів боргу, шо вже
реструктуризовано;

4) копія акта звіряння взаєморозрахунків
станом на 1 червня 2021 р. із зазначенням
договорів, заборгованість за якими
реструктуризована станом на 1 червня 2021 р.
в порядку та на умовах, визначених цим
Законом;

5) розрахунки обсягів РВТ та копії
протоколів теркомісій або довідки про
відсутність такої заборгованості, підписані
керівником.

Заява + Буде запропоновано 
рекомендовану форму

Буде запропоновано 
рекомендовану форму

Буде запропоновано 
рекомендовану форму 
довідки про відсутність РВТ

Про початок прийому 
документів для 

включення до Реєстру 
буде повідомлено 
додатково листом 

Мінрегіону та на сайті

!
Кроки підприємств ТКЕ вже 

сьогодні:
1.Розрахунок РВТ та
подання документів
Теркомісії.

2.Подання запиту до
кредиторів щодо актів
звіряння станом на
01.06.2021 – виключно
підприємствами ТКЕ без
ПОСЕРЕДНИКІВ.

3.Підготовка копій
документів з пунктів 1, 2
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