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Облдержадмiнiстрацiя

Шановний Оriександре Сергiйовичу!

за дор)ценням заступника голови обласноi державноi адмiнiстрацii

С.ТкачуКа, ВаШ лисТ вiд 14.0б .202а Ns 445 щодО сприяннЯ у вiдшкодуванню

заборгованостi з рiзницi в тарифах розгJuIнуто .щепартаментом та повiдомлясмо

наступне.

,ЩепартаМентоМ здiЙснюстьсЯ постiйниЙ монiторинг обсягу

заборговйсri з рiзницi в тарифах, яка .облiковуеться 
на пiдприемс,гвах

житлово_комун€lлъного господарства областi i зiбрана iнформачiя щомiсячно

подаеться Мiнрегiону.

KpiM того, 23 квiтня 2020 року Кабiнету MiHicTpiB Украrни направлено

лист з проханням iнiцiювати вйдiлення для областi субвенцiт на погашення

|i.""чi " 
,uрифа" що утвориласъ станом на 1 квiтътя 2020 року в обсязi 1042,7

млн грн., у тому чиЬлi 18s,s мJIн грн рiзниця в тарифах на послуги

теплопостачання.

У зв'язку iз активiзацiсю НlrК кНафтогаз Украlни)) дlяJIьност1 з подання

судових позовiв до теплопостачальних пlдприемств областi та нарахування lM

штрафних санкцiй, 9 липня 2О20 року Кабiнету MirricTpiB УкраТни напраtвJIено

лист про iнiчiюваннrl заборони на законо
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сплатУ за спожитi енергоносii, за р{ови наявностi у них невiдшкодованоi
рiзницi в тарифах та, видiлення длlr областi субвенцii з д.р*u""ого бюджеФ 

"uпогашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на ,rо.оу." теплопостачання,
водопостачання та водовiдведення, яка утворилась станом на 1 червня 2()2о
рокУ в загЕLJIьНiй cyMi 105з,4 млн |рн, У ТОIчtу числi 7g2,| млн грн --рiзниця в
тарифах на послуги теплопостачання :;

Також, 2 липня 2о2О року на електронну адресу кП кТепловйк>
надiслано роз'яснення Мiнрегiону вiд 18.06.2020 м -7lю.2 

l1оlбо,20 щодовiдшкодування рiзницi,з 1lрlфu* пiдприемствам теплового та водопровiдно-
каналiзацiйного го9подарстЬа УкраiЪи.

З повагою
Щиректор !епартаменry
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