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Головi СтарокостянтинiвськоТ MicbKoT ради
Миколi МЕлЬНшryкУ
ТТIановний Миколо Степановичу

Комунальне пiдприемство
<<Тепловию>
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по

експлуатацii теплового господарства
Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради здiйснюе господарську

дiяльнiсть з перетворення енергетичних pecypciB (природного газу) на теплову
енергiю з метою Ti продажу на пiдставi господарських договорiв населенню,
бюджетним установам та iншим споживачам, змушене звернутись до Вас з
Приводу того, що 18.05.2020 р. Акцiонерне товариство <<Нацiон€шьна акцiонерна
компанiя <<Нафтогаз Украiни) звернулася до суду про стягнення з пiдприсмства
боргiв за постачання природного газу. Заборгованiсть за природний гzв виникJIа
iз-за встановлених реryлятором НКРЕКП завiдомо збиткових тарифiв на теплову

енергiю,

а

рiзницю

в

тарифах

з

державного бюджету своечасно не

вiдшкодовують з 2016 р..
Станом на сьогоднiшнiй день чотири рiшення вступили в законну силу i iз
КП <Тепловию) буд. стягнуто суму основного борry - З4 788 144,13 грн., та
штрафних санкцiй - 15 9140 55,69 грн.. Всього до стягнення з пiдприсмства на
користь НАК кНафтогаз УкраТни> - 50 702 |99,82 грн..
Старокостянтинiвський районний вiддiл державноi виконавчоi служби
наклав арешт на грошовi кошти КП <Тепловик), чим повнiстю заблокував
Поточну роботу по розрахунках iз постач€Lпъниками за розподiл гшу,
електроенергiI, матерiалiв, по виплатi зарплати, обов'язкових податкiв i зборiв.
Коштiв, щоб розрахуватись тiльки за основним боргом за спожитий
ПриродниЙ газ, пiдприсмство не мае, iз-за невiдшкодування рiзницi в тарифах на
ТеПлоВУ енергiю з бюджету.А ще дOдатково потрiбно сплатити штрафнi санкцiI,
При тому, що джерел на покриття таких витрат пiдприсмство Еа законодавчому
piBHi не ма€.
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Щоб провести розрахунки з АТ

нАК

<<Нафтогаз Украiни>

тiльки

за

вищенаведеними боргами за газ по рiшенню судiв коштами, що надходять вiд
споживачiв, потрiбно майже 5,6 poKiB. Щля прикЛаДУ, рiчний чистий дохiд КП
<<Тепловик> вiд реалiзацiТ послryг за 2020р. складае 60 |29 859,71 грн. з яких
вiдповiдно до Постанови J\Ъ217 майже 85% iз спецрахункiв вiдраховуеться на
поточнi платежi за спожитий природний газ i його рОЗШОДtЛ, |5О/о (9 019 478,96
грн.) з€шишаеться в розпорядженнi пiдприемства. Якщо кожного року стяryвати
по 9 019 478,96 .рн. то за 5 poKiB i б мiсяцiв можна було б вiддати EIAKy
50 702 199,82грн.. ..//
так, як вже заблокбванi рахунки, пiдприемство немае можливостl закупити
електроенергiЮ та оплатИти за посJIуry розподiлу постачання природного газу i
ToIury з дня на денъ нам вiдключать електропостачання i газ.
за таких обставин е ймовiрнiсть припинення подачi тепла споживачам, яке
в под€tльшому призведе до невдоволеннrI та зростання соцiальноi напруги у MicT.
HixTo не звертае уваry на Те, що робиться в централiзованому
теплопостачаннi. особливо тяжкий перiод настав в ocTaHHi роки. Повна
вiдсутнiсть стратегiтрозвитку, стратегiт напрямкiв просто знищуе централiзоване
теплопостачання, якщо проблема заборгованостi не буде вирiшена законодавчо,
то КП <<Тепловик>> збанкротуе.
В зв'язку з вищенаведеним просимо Вас посприrIти вирiшенню
вищенаведено1 проблеми з заборгованiстю Кп ктепловию) перед Ат нАк
кНафтогаз УкраТни>>) та, при можливостi, видiлити кошти з мiсцевого бюджету
для погашення заборгованостi.
Також повiдомлясмо, що 22.02.2021 р. пiдприсмством отримано
Повiдомлення з Старокостянтинiвськоi дiлъницi ргк хМЕльнШ{ЬКГАЗ про

црипинення (обмеження) газопостачання

з

09.00 години 02.0З.2021

р.

(лоласться).
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3ГИНО 3 ПОСТаНО3ОЮ КабiНеТУ MiHicTpiB УкраТни вiд 08, l2.2006 N 1687 "про затвердження порядку пооб,сктового
припинення {обмеження) газопостачання споживачам (KpiM населення)" та п.п,1 n.i'ina"" 7
роздiлу Vl Кодексу
газорозподiльних систем {постанова нкрЕкп вiд 30.09.15 Ns 2494), зв'язку з несвосчасною таlабо неповною
у
оплатою послуг згiдно з умовами договору розподiлу природl-tого газу
пр_опонубмо Вам у TepMiH до 09:00 години 02.0з.2021 самостiйно вiдключити вiд газових мереж
газоспоживання
(обмежити газоспоживання до рiвня 0 тис-м.куб, на добу) i пiдготувати
до пломбування газоспоживне обладнання"
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Старокостянтинiв, вул.Софiйська, 5
Старокостянтинiв, вул.Попова, ý

Старокостя нтинiв, вул.ГероТв Чор нобил

ь
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Старокостлнтинiв, вул.Варчука

Сгарокостя нтин iB, вул.Чкалова, 4, кор

1

цiв, 20
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Ста рокостя нтин i в, вул, ГэроТв Небесн оi Сотн i, З

Старокостянтинiв, вул.Поповэ, 1'! 11
Старохостянтинiв, вул.Прокопю'ка, .l
Ста рокостянтинiв, вул.Фодорова, 48
Старокостянтчнiв, вул.Попова, 65, корп.6
Старокостянтинiв, вул. Рудяка, 33
Старокостя нти HiB, вул.Острозького, 40/3
Старокостяl.tти н в, вул,Федорова, 48
i

У разi невиКонаннЯ цiсТ вимогИ транспOртуВання газу Вэ:.l,;ол,лу пiдlрис,-i :тзу a;,jэ
примусовому порядку. 3 метою запобiгаt-;ня апэрiялr, тра ýilqатизl"!чt по:i"]код.4.1}..! li,l
на навколишно природне середовище до наставня f,33гiiЧё;СГо э irоьiдоtллэнн
га3опOстачання Ви зобов'язанi вжити необхiднлlх захсдiв д1,,l; ;liдготоЕк}1 i:зссГi
припинення (обмеження).
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