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Заступнику MiHicTpa розвитку громад i територiй УкраiЪи
Наталii ХОЦЯНIВСЬКIЙ
вул. Велика Житомирська,9 , м. КиТв, 01601

Шановна Наталiя Володимирiвна !

Комунальне пiдприемство по експлуатацiТ теплового господарства <Тепловию)

Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради здiйснюе господарську дiяльнiсть з перетчорення,

ен9ргетичних pecypciB (природного газу) на теплову енергiю з метою iT продажу на

пiдставi господарських договорiв населенню, бюджетним установам та iншим

споживачам змушена звернутись до Вас з lrриводу того, rцо 18.05.2020 р. Акцiонерне

товариство <НацiонЕLпьна акцiонерна компанiя <Нафтогаз УкраiЪи> звернулася до

суду про стягнення з пiдприсмства боргiв за постачаннlI tIриродного газу.

Заборгованiсть за природний газ виникJIа iз-за встановлених реryлятором НКРЕКП

завiдомо збиткових тарифiв на теfIлову енергiю, а рiзницю в тарифах з державного

бюджеry свосчасно не вiдшкодовують з 2016р..

Станом на сьогоднiшнiй день чотири рiшення вступили в законну силу i iз КП

<<Тепловию> буде стягнуто суму основного боргу - 34 788 |44,1З грн., та штрафних

санкцiй - 15 9140 55,69 грн,. Всього до стягЕеннrI з пiдприемства на користь НАК

кНафтогаз УкраТни> - 50 702199,82 грн..

Старокостянтинiвський районний вiддiл державноi виконавчоi служби накJIав

арешт на грошовi кошти КП кТепловик)), чим повнiстю заблокував поточну роботу по

розрахунках iз гIостачальниками за розподiл газу, електроенергii, матерiалiв, по

виплатi зарплати, обов'язкових податкiв i зборiв.



Коштiв, щоб розрахуватись тiльки за основним боргом за спожитий природний

газ, пiдприсмство не мас, iз-за невiдшкодування рiзницi в тарифах на теплову

енергiю з бюджету. д ще додатково потрiбно сплатити штрафнi санкцiт, гIри тому,

що джерел на покриття таких витрат пiдприсмство на законодавчому piBHi не мас.

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. Для прикладу, рiчний чистий дохiд КП

<Тепловик> вiд реалiзацii f{ослуг за 2020р. скJIадас 60 |29 859,71 грн. з яких

вiдповiдно до ПостаноЕи Jф217 майже 85% iз спецрахункiв вiдраховуеться на поточн1

платежi за спожитий природний гiв i його розподiл, |5% (9 019 478,96 грн.)

залишаеться в розпорядженнi пiдприемства. Якщо кожного рокУ СТЯryВаТИ rrО

9 019 478,9б грн. тО за 5 poKiB i б мiсяцiв можна було б вiддати НАКу

50 702 199,82грн..

так, як вже заблокованi рахунки, пiдприемство немае можливостi закупити

ел9ктроенергiю та оплатити за rrослуry розподiлу постачання природного газу i тому з

дшI на день нам вiдключать електрогIостачання. Вiд АТ <Оператор газотранспортноi

системи Хмельницькгt}з) вже надiйшло Повiдомлення про припинення

гilзопостачання з 02.03.2021 р, (копiя додаеться).

за таких обставин е ймовiрнiсть припиненнJI подачi тепла споживачам, яке в

подiLльшому шризведе до невдоволенIUI та зростання соцiальноi напруги у MicT.

HixTo не звертас уваry на те, що робиться в центра"пiзованому теплопостачаннi.

особливо тяжкий перiод Еастав в ocTaHHi роки. Повна вiдоутнiсть стратегiТ розвитку,

стратегii напрямкiв просто знищуе централiзоване теплопостачання, якщо проблема

заборгованостi не буле вирiшена законодавчо, то кП <Тепловию> збанкротуе.

В зв'язкУ з вищенаведеним просимо Вао посприrIти вирiшенню проблеми з

заборгованiстю КП кТепловию) перед Ат нАк <Нафтогаз Украiни), посприяти в

вирiшеннi зобовоязань Урядом щодо погашення заборгованостi по рiзницi в тарифах

та по реструктуризацiТ боргiв за спожитий природний газ.
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