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Комvнальне пiдприсмство IIо експлУатацii теплового господарства
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СТаРОКОСтянтинiвськоТ MicbKoi ради здiйснюс господарську дiяльнiс,r,ь з перетворення
еНеРГеТИЧНИХ pecypciB (природного газу) на теплову енергiю

з метою iT продаrку на

пiдставi гослодарських договорiв населенню, бюдяtетним установам та iншим
спо}киваЧам змушена звернутись до Вас з приводу того" rцо 18.05.2020 р, Акчiонерне
товариство <нацiональна aklioHepHa комланiя <нафтогаз Укратни> звернулася до
СУДУ IIРО СТЯГНеННЯ З пiдприсмства боргiв за постачання природного газу,
ЗабОргованiсть за природний газ виникла iз-за вс,ганOвлених реryлятором НКРЕКП

завiдомо збиткових тарифiв на тегIлов1, енергiю, а рiзницю в тарифах з державного
бюджету свосчасно не вiдшкодовують з 2016р..
СТаНОм на сьогоднiшнiй день чотири рiшення tsступили в законну сI{лу
<<'ГеПЛОвик>>
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буде стягнуто суму основного боргу
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З4 788 144,13 грн.,
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iз

КП

штрафних

15 9140 55,б9 грн.. Всього до стягнення з пiдприсмства на користь

НАК

<Нафтогаз УкраiЪи> - 50 702 199,82 грн..

Старокостянтинiвський районний вiддiл державноТ виконавчоi служби HaKJlaB

КП кТепловик)). чим повнiстю заблокував поточну роботу по
постача-пьниками за розподiл газу, електроенергii. матерiалiв" по

арешТ на грошовi кошти

розрахунках

iз

виплатi зарплати, обов'язкових податкiв i зборiв.

Коштiв, щоб розрахуватись тiльки за основним боргопt за сrrожитий природний

газ, пiдприсмство не
енергiю з бюджету.

мас,

А ше

iз-за невiдшкодування рiзниui в тарифах на теплову

додатково потрiбrrо сrrлагi{ти пlтрафнi caHKliii. fIри тому,

що джерел на rrокриття таких витрат пiдприсмство на законодавчом,ч piBHi не

Щоб провести

з АТ НАК

розрах_yнки

ý,{ае.

кНафтогаз УкраlЪи> тiльки за

по рiшенню сулiв коштами, rцо надходять вiд
сttоживачiв, потрiбно майже 5.6 poKiB. Для прикладу. рiчний чистий дохiд КП
вищенаведеними боргалrи за газ
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859,71 грн.

з

яких

вiдповiдно до Постанови Jф217 майже 85% iз спецрахункiв вiдраховусться на поточнi

платежi за спожитий природний газ
залишасться
9 019

в

i

його розподiл,

15О/о (9 019 478,96 грн,)

Якщо ко}кного року стягувати по
мiсяцiв л,{ох(на було б вiддати }IAKy

розпорядженнi гtiдприсмства.

4]8,96 грн. то за

5

poKiB

i б

5а 702199,82грн..

Так. як вже заблокованi рахунки" пiдприемство немае мо}кливостi закугlити
електроенергiю та оплатити за послугу розподiлу постачання природного газу i тому з
дня на день нам вiдключать е;rектропостачання

i

газ.

За таких обставин е ймовiрнiсть припинення гlодачi тепла споживачам, яке в
подzL,-lьшому призведе до невдоволення та зростання соцiальноТ напруги у MicT.

HixTo не звертас увагу на те" що робиться в шентралiзованому теплопостачаннi.
Особливо тяжкий перiод настав в ocTaHHi роки. Повна вiдсутнiсть стратегiТ розвитку,
стратегiТ напрямкiв просто знищуе централiзоване теплопостачання, якщо проблема

заборгованостi

не буд. вирiшена

законодавчо

то КП
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в зв'язку з вишенаведеним просимо Вас посприяти вирiшенню
проблеми з заборгованiстю

КП

<Тепловик> перед

АТ НАК

збанкротус.

виtценаведеноi

<Нафr,огаз Украiни>, та

при можливостi видiлити кошти для rrогашення заборгованостi.

Також, в разi надходження коштiв для погашення рiзницi в тарифах на теплову

енергiю з дер}кавного бюджету мiсчевим бюджетам, просимо надати максим€ь,Iьну
суму для погашення заборгованостi перед АТ НАК <Нафтогаз УкраiЪи>.

Щиректор

яф>

Олександр ДУШЕНКО

