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ТТановний ýмитре Олександровиту!

Протягом ocTaHHix PoKiB

у

комуныrьнiй теплоенергетицi накопилися

проблеми, якi потребутоть негайного вирiшення вищими урядовими органами'

в областi

ОСКiЛЬКи Стан iснlrвання сфери централiзованого теплопостачання

загрожу€

iT

банкрутством.

Регулярне пiдвищення державним монополiстом
УкраiЪи>>

АТ (НАК

кНафтогаз

цiни на природниЙ газ, збiльшення маЙже на 80Yо BapTocTi Його

транспортування та розподiлу, державне регулювання розподiлу коштiв
пiдприсмств у вiдгrовiдностi до вимог tIостанови Кабiнету NIiHicTpiB Украiни

вiд 18 червня 2014 рощу

J\b 217 призвели

yci теплопостача-гtьнi пiдприемства

областi до критичного фiнансового стану.

Через великi суми заборгованостi

за

спожитий

постачальником майже 50-вiдсотковi штрафнi санкцiТ

гш,

i пенi,

яких не передбачено жодним нормативним актом, НАК

HapaxoBaHi

вiдшкодування

<Нафтогаз Украiни>>

позивастъся до суду про стягнення боргiв.

На даний час Щержавною виконавчою службою з метою виконання
рiшень судiв накладено арешти на рахунки ряду пiдприсмств], чим заблоковано

iх

дiяльнiсть, унеможливленi розрахунки

виплата заробiтноТ ллати, сплата податкiв

з

постачаJIьниками енергоносiТв,

i зборiв, icHye загроза вiдключення

теплопостачання населенню та соцiальнiй сферi.

Всупереч Закону УкраiЪи кПро теплопостачання))

уряд

Украiни

починаючи з 2016 року не видiляс кошти на вiдшкодування рiзницi в тарифах

на теплову енергiю. Заборгованiсть з рiзницi в тарифах досягла критичноТ
межi i по деяких пiдприемствах вже дорiвнюе бiлъше рiчного обороту.

Через пандемiю, пов'язану iз COVID-19 в YKpaTHi, платежi населення за

отриманi поспуги централiзованого опапення

та гаряче

водопостачаЕня

знизились на 15-2а% в порiвняннi з поrтереднiми перiодами.

Дуже важливим фактором € питання незастосування пiдприемствами
теплопостачання тарифiв, встановлених НКРЕКП в 2020 рошi, В резулътатi

цього пiдприемства отримуютъ багатомiльйоннi збитки, так як дiючi тарифи

в 2018 роцi i не покривають жодноi

встановленi ще

здiйснюють пiдпри€мства

cTaTTi витрат, якi

в 2а21 роцi.

Пiдписаний 09 лютого 2021 року Меморандум щодо врегулювання
проблемних гIитань

у

сферi централiзованого постачання тепловоТ енергii

зовсiм не врегулъовус Ti проблеми,

якi мають

Ita сьогоднiшнiй день

пiдприемства. Якщо, згiдно Меморандуму, заборгованiстъ за природний газ

перед НАК

<Нафтогаз Украiни> пiдлягас врегулюванню,

заборгованостi

за послуги розподiлу

<<Хмельницькгаз),

за пOслуги розподiлу електричноi

<<Хмельницъкобленерго))

i

i

щодо

перед ПАТ

енергiТ

перед АТ

покупну електричну енергiю питання залишасться

невреryльованим. Вiдповiдно, сплачувати

новими цiнами

природного газу

то

ix

пiдлриемствам прийдеться за

своечасно, не маючи при цьому джерела фiнансування.

I

в

разi виникнення заборгованостi пiдприсмства одразу булуть вiдключенi вiд
газопостачанIUI чи електропостачання.

KpiM того, не менш важливим с забезпечення розмiру заробiтноТ плати
працiвникам

до законодавчо встановлених на 202| piK

прожиткового

MiHiMyMy та мiнiмальноi зарплати. Застосов}ючи cTapi тарифи на послуги,
пiдприемства автоматично позбавляються джерела фiнансування на виплату
TaKoi зарплати та податкiв.

Враховуючи викладене ми, керiвники теплопостачаJIьних пiдприемств
ХмельницькоТ областi просимо якнайшвидше прийrrяти законопроекти:
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