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ТТТз1l9зццй народний дегryтате Украiни

по

експrryатацii теплового господарства
СтарокоСтянтинiВсъкоТ MicbKoT РадИ здiйснюе господарсъку

комуналъне гriдприемство
<<Тепловию>

!

дiяльнiсть з перетвореннrI енергетичних pecypciB (природного газу) на теплову
енергiю з метою if продажу на пiдставi господарських договорiв населенню,
бюджетним установам та iншим споживачам змушене звернутись до Вас з
tIриводу того, що 18.05.2020 р. Акцiонерне товариство <<Нацiон€LiIьна акцiонерна
компанiя <Нафтогаз Украiни>) звернулася до суду lrро стягнення з пiдприемствd
боргiв за постачаннrI природного г€ву. Заборгованiстъ за природний г€в виникJIа
iз-за встановлених реryлятором НкрЕкп завiдомо збиткових тарифiв на теплову

енергiю,

а

рiзницю

в

тарифах

з

державного бюджету своечасно не

вiдшкодовують з 20 1 бр..
Станом на сьогоднiшнiй день чотири рiшення вступили в законну сиlry i iз
КП <Тепловию) буле стягнуто суму основного борry - 34 788 144,1З грн., та
штрафних санкцiй - 15 9140 55,69 грн.. Всього до стягнення з пiдприемства на
користь

НАК

<Нафтогаз УкраТни> - 50 702l99,82 грн..

Старокостянтинiвсъкий районний вiддiл державноi виконавчоi слryжбИ
наклав арешт на грошовi кошти КП <<Тепловик>, чим повнiстю заблокував
гIоточнУ роботу по розрахункаХ iз постачаJIьниками за розподiл ГffiУ,
електроенергiТ, матерiаЛiв, пО виплатi зарплати, обов'язкових податкiв i зборiв.
Коштiв, щоб розрахуватисъ тiльки за основним боргоМ за спожитиЙ
природний газ, пiдприсмство не мас, iз-за невiдшкодуваннrl рiзницi в тарифах на
тепловУ енергiЮ з бюджетУ.А ще додатково потрiбно сплатити штрафнi санкцiТ,
при тому, що джерел на rrокриття таких витрат пiдприемство на законодавчому
piBHi не мае.

Щоб провести розрахунки з

Ат нАк

<Нафтогаз УкраiЪш тiлъки за
вищенаведеними боргами за газ по рiшенню судiв коштами, що надходять вiд

споживачiв, потрiбно майже 5,6 poKiB. ,Щля прикладу, рiчний чистий дохiд КП
<<Тепловию> вiд реаrriзацii послуг за 2020р. складас 60 |29 859,71 грн. з яких
вiдповiдно до Постанови J\b217 майже 85% iз спецрахункiв вiдраховуеться на
поточнi платежi за спожитий природний газ i його розподiл, |5Уо (9 019 478,96
грн.) зЕшишаеться в розпорядженнi пiдприемства. Якщо кожного року стяryвати
по 9 0|9 478,96 грн. то за 5 poKiB i б мiсяцiв можна було б вiддати НАКу
50 702 199,82грн..

Так,"як вже заблокованi рахунки, пiдприемство не мае можливостi
закупити електроенергiю,, та оплатити за послуry розподiлry постачаннlI

i тому

з;дня на день нам вiдключать електропостачання. За
розподiл природного газу надходять повiдомлення вiд АТ <<Оператора
г€tзорозподiльчоi системи <<ХмельницькгЕв) про вiдключення г€вопостачання.
Затаких обставин е ймовiрнiстъ припинення подачi тепла споживачам, яке
в под€Lльшому призведе до невдоволення та зростання соцiальноi напруги у
природного г€ву

MicTi.

HixTo не звертае уваry на т€, що робиться

в

централiзованому
ocTaHHi роки. Повна

теплоrrостачаннi. Особливо тяжкий перiод настав в
вiдсутнiсть стратегii розвитку, стратегii напрямкiв просто знищуе централiзоване
теплопостачання, якщо проблема заборгованостi не буде вирiшена законодавчо
то КП <<Тепловик> збанкротуе.
З 20|2 р. тарифи КП <Тепловию) встановлюв€lJIись постанOвами НКРЕКП.
Щанi тарифи були заниженi, в резулътатi чого утворилась рiзниця в тарифах, яка
станом на 01.08.2020 р. становила 62,5 млн. |рн., що пiдтверджуеться листом
Хмелъницькоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 21 .09.2020 р. J\b 0210l-|242.
В звlязку з вищенаведеним просимо Вас посприяти вирiшенню проблеми
з заборгованiстю КП <<Тепловию> перед АТ НАК <<Нафтогаз УкраiЪи>.
Посприяти в вирiшеннi визначення джерел та механiзму погашеннlI
заборгованостi по рiзницi в тарифах на теплову енергiю дJuI теплопостачапьних
пiдприемств та вирiшити питання реструктуризацiТ боргiв за спожитий
природний газ.

А

саме:

Просимо Вас пiдтримати прийняття законопроскту вiд 06.07.2020 р. JФ
3800-1 <Про внесення змiн до Закону Украiни "Про ринок природного газу"
щодо забезпечення фiнансовоТ стабiльностi на ринку природного гшу,
допомогти вирiшити проблему накопичення боргiв перед постачалъником
природного г€ву за прирOдний г€Iз, використаний для виробництва тепловоТ
енергiТ, надання послуг з центр€tлiзованого опЕtлення та постачання гарячоi води
побутовим споживачам. Протягом трив€}лого промiжку часу наше пiдприемство
вимушено накопичувЕLло борги за природний г€в, при цьому неспроможнiсть
населеннrI здiйснити платежi за опалення та спожиту гарячу воду, а також
заниженi тарифи на теплову енергiю, призвело до неможливостi своечасно
розраховуватись з постач€шьником цриродного г€ву. Надiемось, що нагальнi

кричущi проблеми нашого теплопостачЕшIьного пiдприемства будуть позитивно
вирiшенi прийняттям даного закону.
Також не пiдписаннrl Президентом УкраiЪи законопроскту вiд 15.11.2019
Ng 2458 <ПРО BHeceHHrI змiн до деяких законiв УкраiЪи щодо вреryлювання
окремих питань у сферi надання житлово-комун€lлъних посJryг)), несе загрозу дJUI
усiеi житлово-комун€tлъноi сферИ, Що може шризвести до зупинення наданнrI
споживачам життево необхiдних послуг. Повторно просимо Ваших
законодавчих дiй як члена Вищого державного органу законодавчоi влади
УкраiЪи щодо сприяння пiдписанню даного закоЕу.
та його майбутнього.
З повагою директор
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