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Звернення до Кабінету Міністрів України

До Ради Федерації профспілок Кіровоградської області, засідання якої відбулося 8
квітня ц. р., звернулася обласна організація профспілки працівників
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового
обслуговування населення з проханням надання практичної допомоги у стабілізації
роботи КП «Теплоенергетик».
Регулярне підвищення державним монополістом АТ «НАК «Нафтогаз України» ціни на
природний газ, збільшення майже на 80% вартості його транспортування та розподілу,
запровадження розподільчих рахунків підприємств відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року №217 призвели до критичного стану
теплопостачальне підприємство області.
Всупереч Закону України «Про теплопостачання» уряд України, починаючи з 2016 року,
не виділяє кошти на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію. Як результат –
борги держави досягли критичної межі.
Державною виконавчою службою систематично, через великі суми боргів за спожитий
газ, накладаються арешти на рахунок підприємства, чим блокується його діяльність,
унеможливлює розрахунки за енергоносії, виплату заробітної плати, сплату податків і
зборів, постійно існує загроза відключення теплопостачання населенню та соціальній
сфері.
Ситуація ускладнилася тим, що через епідемію, пов'язану із COVID-19, платежі
населення за отримані послуги централізованого опалення знизилася на 15-20%
порівняно з попередніми періодами.
Великі сподівання були на підписаний 9 лютого 2021 року Мемурандум щодо
врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії
між Кабінетом Міністрів України і міськими головами міст України. За Меморандумом
передбачається гарантоване отримання підприємствами теплопостачання газу для
виробництва тепла, відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між
ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

До того ж, уряд гарантує, що фінансування компенсацій для теплогенеруючих
підприємств не перекладатиме на плечі органів місцевого самоврядування. Але, замість
компенсації в ході опалювального сезону «Нафтогаз» через суд за борги за газ
арештував операційний рахунок Кропивницького «Теплоенергетика». Так товариство
виконало поставлене Президентом завдання врегулювати проблему боргів тепловиків,
накопичених у попередні роки, та тих, які накопичилися зараз, через не підвищення ними
тарифів.
Якщо Кабмін не втрутиться в ситуацію, то робота підприємства буде паралізована, бо не
матиме жодної копійки на ремонтні і відновлювальні роботи, зарплату працівникам.
Сталося так, що всі підприємства енергетики і житлово-комунальних послуг підвищили
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ціни і тарифи на свої послуги, крім тепловиків, на послуги яких лягли всі ці підвищення.
Сподіваючись, на обіцянки уряду про допомогу, КП «Теплоенергетик» навіть розмір
зарплати не могло своєчасно підвищити у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового
мінімуму.
Враховуючи викладене, Рада Федерації профспілок області вважає, що Кабміну
необхідно дати жорстку оцінку дій «Нафтогазу» та ініціювати перед Верховною Радою
України прискорення прийняття законопроекту №3800-1 «Про внесення змін до Закону
України «Про ринок природного газу та інших законів щодо забезпечення фінансової
стабільності на ринку природного газу», зареєстрованого 17. 07. 2020 р.

За дорученням Ради ФПО
Максим БАЛАНЕНКО
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