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ТТIановний Щенисе Анатолiйовичу!

Комунальне пiдприемство по експлуатацiТ теплового господарства
<Тепловию> Старокостянтинiвськоi мiськоi ради здiйснюе госrrодарську

дiяльнiсть з перетворення енергетичних 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
приводу того, що 18.05.2020 р. Акцiонерне товариство <<Нацiон€tлъна акцiонерна
компанiя <Нафтогаз Украiни)) звернуJIася до суду про стягненнrI з пiдприемства
боргiв за постачання природного газу. Заборгованiсть за природний г€tз виникла
iз-за встановлених регулятором НКРЕКП завiдомо збиткових тарифiв на теплову
енергiю, а рiзницю в тарифах з державного бюджету своечасно не
вiдшкодовують з 2016 р.

Станом на съогоднiшнiй день чотири рiшення вступили в законну силу i з
КП <Тепловию) буд. стягнуто суму основного борry - З4 788 144,13 грн., та
штрафних санкцiй - 15 9140 55,69 грн.. Всього до стягнення з пiдприемства на
користь АТ НАК кНафтогаз Украiнп - 50 702 1,99,82 грн.

Старокостянтинiвський районний вiддiл державноi виконавчоi сrryжби
наклав арешт на грошовi кошти КП <<Тепловик), чим повнiстю заблокував
поточну роботу по розрахунках iз постачаJIьниками за розподiл ГШУ,

електроенергiТ, матерiалiв, по виплатi зарплати, обов'язкових податкiв i зборiв.
Коштiв, щоб розрахуватись тiльки за основним боргом за спожитиЙ

шриродний газ, пiдприемство не мас, iз-за невiдшкодування рiзницi в тарифах на
теплову енергiю з бюджету.А ще додатково потрiбно сплатити штрафнi санкцiТ,

при тому, що джерел на покриття таких витрат пiдприсмство на законодавчоМУ
piBHi не мае.

IЦоб провести розрахунки з АТ НАК <<Нафтогаз УкраiЪп тiльки за

вищенаведеними боргами за газ по рiшенню судiв коштами, що надходять вiД
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споживачiв, потрiбно майже 5,6 poKiB. ,Щля приклSДУ, рiчний чистий дохiд КП
<Тепловию> вiд реалiзацiТ послуг за 2020р. складае 60 t29 859,71 грн. з яких

вiдповiдно до Постанови J\Ъ217 майже 85% iз спецрахункiв вiдраховусться на

поточнi платежi за спожитий природний газ i йОГО РОЗЦОДtЛ, |5Yо (9 019 478,96

грн.) заJIишаетъся в розпорядженнi пiдприемства. Якщо кожного року стягувати

"Ъ 
g 019 478,96 грн. то за 5 poKiB i б мiсяцiв можна було б вiддати FlАКу

50 702 199,82грн..
Так, як вже заблокованi рахунки, пiдприемство не мае можливост1

закупити електроенергiю та оплатити за послуry постачання

природного газу i тому з днryна день нам вiдключатъ електропостачання 1 газ,

за таких обставин е ймовiрнiсть припиненЕя подачi теrrла споживачам, яке

в под€Lльшому призведе до невдоволення та зростання соцiальноi напруги у
MicTi.

HixTo не
теплопостачаннi.

звертас уваry на те, що робитъся
Особливо тяжкий перiод настав в

в централiзованому
ocTaHHi роки. Повна

вiдсутнiсть стратегii розвитку, стратегii напрямкiв просто знищуе централiзоване

теплопостачання, якщо проблема заборгованостi не буде вирiшена законодавчо,

то КП <<Тепловик> збанкротуе.
ндк <<нафтогаз Укратни> послiдовно формуе судову практику для

додаткового збагачення за рахунок виробникiв тепловоТ енергiТ В умоваХ
кризового зростання цiни на природний газ. Можливiсть такого збагачення НАК
кнафтогаз Украiнп> забезпечуетъся виключним його правом постачати

природний газ виробникам тепловоi енергii на умовах Псо. Саме користуючисъ

нав'язанОю спожИвачаМ умовоЮ про продовженнrI cTpoKiB позовноi давностi,

ндК <Нафтогаз Украiни) отримано час для планомiрного формування пiд себе

судовоi практики як пiдrрунтя для остаточного знищення теплопостачання

краiни. з; рахунок теплопостач€IJIьних пiдприемств монополiст Ат нАк
<i{афrогаз Украiнш непомiрно збагачуетъся (штрафнi санкцii становлять 1/3

.ru.r""y вiд суми основного боргу, а це мiльйони гривень), ДЛя таких

пiдприсмств, як Старокостянтинiвсъкий Тепловик, господарсъка дiяльнiсть
гriдходиТь 

ii^ЖЖ; на державному piBHi нашому пiдприемству буле вкрай

важко вийти з кризовот сиryацii, а ми впевненi, що вихiд завжди е i вживаемо

Bcix заходiв' щьб достойно працювати' розвиватися i погасити борги за

спожитий природний -газ.

В зв'язку з вищенаведеним, просимо Вас посприяти вирiшенню проблеми

з заборгованiстю кП <<Тегrловию> перед дТ ндК <Нафтогаз УкраIни>, та

видiлити кошти для погашення рiзницi в тарифах на теплову енергiю з

державного бюджету мiсцевим бюджетам.

.Щодаток: Iнформацiя про закупiвельнi цiни на природний г€в та його

розподiЛ для вирОбЪйцтва тепловоТ енергii КП <Тепловию) м. Старокостянтинiв,

на 1 аркушi.

З повагою директор Олександр ДУrIrFНКО


