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СТАРОКОСТЯНТИНIВСЪКА MICЬKA РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОi ОБЛАСТI
Комунальне пiдприсмство по експлуатацii

теплового господарства <<Тепловик)>
Старокостянтипiвськоi MicbKoi ради
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Начальнику вiддiлення в Хмельницъкiй областi
Нацiоналъноi служби посередництва i гrримирення

снiжанi

ПАюк

тттановна Панi Снiжана!

Комунальне пiдприемство по експлуатацii тецлового господарства
((Тепловию) Старокостянтинiвсъкоi MicbKoi ради здiйснюе господарську
дiяльнiсть з перетворення енергетичних pecypciB (природного газу) на теплову
енергiю з метою iT 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 <<НацiонаJIьназкцiонерна
компанiя <Нафтогаз УкраiЪи>) звернулася до суду про стягнення з пiдприемства
боргiв за постачаннrI природного г€ву. Заборгованiсть за природний г€в виникла
iз-за встановлених реryлятором НКРЕКП завiдомо збиткових тарифiв на теплову

енергiю,

а

рiзницю

в

тарифах

з

державного бюджеry своечасно не

вiдшкодовують з 2016 р.
Станом на сьогоднiшнiй день чотири рiшення вступили в законну силу i з
КП <Тепловию) буд. стягнуто суму основного борry - З4 788 |44,IЗ грн., та
штрафних санкцiй - 15 9I4 055,69 грн.. Всього до стягнення з пiдприемства на
користь АТ НАК <Нафтогаз УкраТни> - 50 702199,82 грн.
Старокостянтинiвський районний вiддiл державноТ виконавчоi служби
накJIаВ арешт на грошовi кошти КП <<Тепловик>, чим повнiстю заблокував
поточну роботу по розрахунках iз постач€LгIьниками за розподiл гшу,
електроенергii, матерiалiв, по виплатi зарплати, обов'язкових податкiв i зборiв.
Також повiдомляемо, що 22.02.2021
пiдприемством отримано
Повiдомленнrl з Старокостянтинiвськоi дiльницi РГК ХМЕЛЬНИЦЪКГАЗ гrро
припинення газопостачання з 09.00 години 02.0З.202| р.
За таких обставин е ймовiрнiсть припиненнrI подачi тепла споживачам, яке
в под€tлъшоIчtу призведе до невдоволення та зростання соцiальноi напруги у

р.

MicTi.

Невiдомо як виплачувати заробiтну плату при заблокованих рахунк€lх, в

трудовому колективi Тепловика передбачуванi невдоволення, соцiа-шьна напруга,
конфлiктна сиryацiя.
Якщо проблема заборгованостi не буле вирiшена законодавчо, то КП
<<Тепловию> збанкроryе. Для таких пiдприемств, як Старокостянтинiвський
Тепловик, господарська дiяльнiсть пiдiйде до фiналу, якщо ми не отримаемо
пiдтримку на державному piBHi.
Наш трудовий колектив професiйний, повинен спокiйно працювати та
мати впевненiсть в свосму майбутньому.
В зв'язку з вищенаведеним, шросимо Вас передати Президенry Украiни
-Зеленському посприяти вирiшенню проблеми з
Володимиру ОлександровЙчу
заборгованiстю КП <Тепловию) перед АТ НАК <Нафтогаз Украiни>>, та видiлити
кошти для погашення рiзницi в тарифах на теплову енергiю з державного
бюджету мiсцевим бюджетам.

З повагою директор
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Олександр ДУТТТВНКО

