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Присутніх депутатів міської ради -  14 чол. 
(список додається)

Запрошених -  18 чол.
(список додається)

У великій залі присутні мешканці міста

Головував: Голова Хмельницької обласної 
державної адміністрації Лозовий В.М.

Засідання розпочинає Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Лозовий 
В.М., який зауважив, що враховуючи проблемну і негативну практику минулих років, вже 
сьогодні ми маємо підійти до питання підготовки до опалювального сезону і розуміти, що 
очікує громаду в цьому сезоні, запропонував розпочати роботу, для напрацювання рішень.

Міський голова Полодюк М.І. представив запрошених та присутніх в залі та висловив 
побажання провести зустріч конструктивно, щоб вона не перетворилася в демонстрацію 
думок та піар технологій, оскільки кінцева мета зустрічі — це своєчасний початок 
опалювального сезону.
Міський голова Полодюк М.І. повідомив, що перед засіданням відбулась нарада в 
кабінету Голови Хмельницької обласної державної адміністрації, в присутності керівників 
силових структур області, де були надані доручення їм, міському голові м.Шепетівка, 
керівнику ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». І сьогодні будуть повідомлені результати 
роботи.

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Лозовий В.М. повідомив, що 
19.07.2018 року були проведені нарада та апаратна нарада за головуванням міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубко В.Г., 
де були озвучені дві проблемні області, саме в яких працює підприємство ТОВ 
«Шепетівка Енергоінвест», оскільки підприємство створює ряд проблем заборгованістю 
перед НАК «Нафтогаз України». Повідомив про необхідність заслуховування керівника 
ТОВ «Енергоінвест» Пустовойта О.С. для розуміння стану справ на сьогоднішній день, 
шляхи виходу з цієї ситуації, а також повідомив про необхідність відвідування 
підприємства, щоб всі зауваження, які були напрацьовані протокольно були прийняті до 
уваги, проведення огляду технічного стану, відповідності технічній документації та 
розуміння на скільки підприємство сьогодні готове надавати послуги мешканцям міста 
Шепетівка.



Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Лозовий В.М. надав слово 
генеральному директору ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Пустовойту О.С..

Пустовойт О.С. прозвітував про виконану роботу ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», озвучив 
різницю в тарифах, повідомив про намірзвернутися до міської ради з листом-проханням 
передбачили кошти на від’єднання від централізованого опалення для малозабезпечених 
сімей, що проживають на вулицях Залізничній та Длужневського. Оскільки утримання 
цих вулиць на централізованому опаленні є досить збитковим для ТОВ «Шепетівка 
Енергоінвест». Повідомив про плани модернізації об’єктів централізованого опалення.

Заступник Голови Хмельницької обласної державної адміністрації Гуменний О.В. 
попросив уточнити, що саме зроблено за період від 19 червня 2018 року, оскільки з 
доповіді не прослідковується рішення з наближенням до кінцевого результату та попросив 
озвучити джерела погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз Україна».

Пустовойт О.С. повідомив про заплановану зустріч з НАК «Нафтогаз Україна», щодо 
реструктуризації боргу. Озвучив можливість отримання фінансових гарантій від 
партнерів Рівне укррембудінженерінг.

Міський голова Полодюк М.І. уточнив чи діє на даний момент договір, щодо 
реструктуризації боргу з НАК «Нафтогаз України», укладений в минулі періоди.

Пустовойт О.С. повідомив, що до моменту укладання нового договору реструктуризації 
боргу, договір дійсний, заборгованість по ньому становить 19.6 млн.грн.

Міський голова Полодюк М.І. надав слово начальнику економічного розвитку Гринь 
О.М..
Начальник економічного розвитку Гринь О.М. довів до відома присутніх інформацію 
стосовно формуванню і прибутковості та структури тарифів на опалення, пояснив, що 
міська рада не має право відшкодовувати різницю в тарифах для ТОВ «Шепетівка 
Енергоінвест».

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Лозовий В.М. взяв слово і 
повідомив, що ще до його приїзду в місто Шепетівка, повинні були бути відпрацьовані 
регламентні документи, повинна була бути створена комісія, яка мала надати рішення 
вирішення проблеми. Озвучив інформаційну довідку, щодо зриву початку опалювального 
сезону в м.Шепетівка. Наразі через зростання заборгованості ТОВ «Шепетівка 
Енергоінвест» за спожитий природній газ існує загроза новий опалювальний сезон не 
розпочати вчасно. За опалювальний період 2017-2018 років ТОВ «Шепетівка 
Енергоінвест» спожито 6.5 млн.куб. газу на 50 млн.грн., з яких уплочено 26.6 млн.грн.. 
Рівень розрахунку за газ у 2018 році становить 53.5%, в порівнянні з середнім по області 
-  90.5%. В результаті, в зв’язку з відсутністю розрахунків місто може не отримати газ. 
Загальна сума боргу ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» за спожитий природний газ в період 
2017-2018 роки становив 56.7 млн.грн. і станом на 22.06.2018 рік заборгованість зросла до 
60 млн.грн.. Обсяг невідшкодованому підприємству різниці в тарифах становить 35 
млн.грн..
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Лозовий В.М. повторно нагадав 
наголошення віце-прем’єр міністра Зубко В.Г. на неналежне виконання робіт із 
забезпечення своєчасних розрахунків за спожитий природній газ та поросив уточнити 
чому ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» не уклали новий договір із реструктуризації, як було 
доручено. Висловив думку, щодо імовірності зриву початку опалювального сезону, 
оскільки існує великий борг перед НАК «Нафтогаз України», не підписано договір



реструктуризації боргу та коротких термінів реалізації. Закликав депутатів та 
громадськість долучитись до вирішення проблеми та наголосив на необхідності розпочати 
опалювальний сезон вчасно.
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Лозовий В.М. надав слово 
депутату Шепетівської міської ради Одуду Б.М..

Одуду Б.М. попросив пояснити на що витрачались кошти, які мешканці міста 
проплачували за спожитий природній газ.

Перший заступник міського голови взяв слово та довів до відома інформацію, щодо того, 
що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» з грудня 2016 року по грудень 2017 року не маючи 
номінацій на використання газу заволоділо з мереж газом на загальну кількість 8,9 млн. 
м3.. НАК «Нафтогаз України» повідомив листом від 03.06.2018 року, що газ на суму 108 
млн. 286 тис. 185 грн. віднесений на ПАТ «Шепетівкагаз». А також нагадав про 
невиконання вже існуючого договору реструктуризації боргу ТОВ «Шепетівка 
Енергоінвест». Повідомив, що нові номінації природного газу ТОВ «Шепетівка 
Енергоінвест» отримає лише за умови погашення 90% боргу або буде виконаний весь борг 
реструктуризації, як було зазначено на нараді з віце-прем’єр міністромЗубко В.Г..

Міський голова Полодюк М.І. надав слово юристу ПАТ «Шепетівка газ» Гурбан М.В. 
Гурбан М.В. пояснила, що «Укртрансгаз» звернувся до ПАТ «Шепетівка газ» з позовом у 
108 млн.грн.. Ця сума включає в себе послугу балансування, яка була надана ПАТ 
«Шепетівка газ» за ті обсяги газу, які співпадають з обсягами, щоспожило ТОВ 
«Шепетівка Енергоінвест» у період 2016-2017 років. Якщо рішенням Господарського 
суду цю суму покладуть на ПАТ «Шепетівка газ», то вони будуть змушені, відповідно до 
чинного законодавства, помножити цю суму на коефіцієнт 2 і виставити її ТОВ 
«Шепетівка Енергоінвест». У цьому випадку мова йде не про 108 млн.грн., а понад 
217мл.грн. Зазначила, щовідповідно до умов договору з ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», 
якщо підприємство має заборгованість, то відповідно договору ПАТ «Шепетівка газ» 
надавати газ немає права.

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Лозовий В.М. нагадав, що за 
опалювальний період 2017-2018 років ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» реалізовано послуг 
на суму 66.3 млн.грн, оплачено споживачами 56.2 млн.грн, що становить 85%, з населення 
81.6%. Що означає, що гроші підприємство отримало і якби вони були направлені на 
погашення заборгованості, то залишок боргу складав близько 10 млн.грн.. Натомість 
кошти були освоєні на розвиток товариства та утримання персоналу. Повторно нагадав, 
що без оплати 90% боргу, номінації на природній газ виділені не будуть.

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Лозовий В.М. нагадав, про 
важливість згоди і розуміння. Нагадав про необхідність розроблення законного алгоритму 
дій, щодо вирішення проблеми та впевненість у тому, що опалювальний сезон 
розпочнеться вчасно. Повторно наголосив на необхідності реалізації договору 
реструктуризації боргу ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», оскільки це єдиний інструмент 
вирішення питання зі сторони товариства.

Лозовий В.М. надав 2 тижні для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» для заключения договору 
реструктуризації боргу. У разі, якщо даний договір не буде надано, буде розглянуто 
можливість ліквідації ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та повернення мережі у власність 
Шепетівської міської ради.



Заступник Голови Хмельницької обласної державної адміністрації Гуменний О.В. 
запропонував сісти за стіл переговорів і спільно вирішити питання стосовно виконання 
доручень Голови Хмельницької обласної державної адміністрації Лозового В.М..

Міський голова



Список присутніх, запрошених
на засіданні щодо стану готовності до опалювального сезону в м.Шепетівка

10 липня 2018 року

1. Герасимчук Тамара Миколаївна - депутат Шепетівської міської ради
2. Бунечко Алла Вікторівна - депутат Шепетівської міської ради
3. Собчук Наталія Миколаївна - депутат Шепетівської міської ради
4. Синюта Володимир Володимирович - депутат Шепетівської міської ради
5. Веселкова Галина Петрівна - депутат Шепетівської міської ради
6. Спеціальний Павло Андрійович - депутат Шепетівської міської ради
7. Савчук Руслан Віталійович - депутат Шепетівської міської ради
8. Одуд Богдан Михайлович - депутат Шепетівської міської ради
9. Пісарцов-Дмитро Валерійович - депутат Шепетівської міської ради
10. Прохорчук Валентина Павлівна - депутат Шепетівської міської ради
11. Шайнога Юрій Миколайович - депутат Шепетівської міської ради
12. Биков Віталій Петрович - депутат Шепетівської міської ради
13. Верхогляд Михайло Іванович - депутат Шепетівської міської ради
14. Яковлева Наталія Василівна - депутат Шепетівської міської ради
15. Самонюк Оксана Миколаївна - радник голови ОДА (помічник)
16. Дашкевський Сергій Михайлович - начальник департаменту УЖКГ ОДА
17. Житинська Раїса Анатоліївна - кореспондент «Шепетівський вісник»

18. Гуменний Олег Вікторович - заступник голови Хмельницької обласної 
державної адміністрації

19. Пустовойт Олександр Степанович - генеральний директор ТОВ «Шепетівка 
Енергоінвест»

20. Літвінчук Олег Олегович - відео репортер ТОВ «Like TV»

21. Погребняк Ірина Леонідівна - журналіст обласного інформаційно- 
аналітичного тижневика «День за днем»

22.
Шпак Дмитро Миколайович - фотокореспондент обласного 

інформаційно-аналітичного тижневика 
«День за днем»

23. Савчук Юлія - відео оператор ТОВ «Шепетівка 
Енергоінвест»

24. Гурбан М.В. - юрист ПАТ «Шепетівка газ»
25. - Шепетівський міжрайонний прокурор

26. Вихівський Володимир 
Броніславович

- Перший заступник міського голови 
м.Шепетівка

27. Комар Іван Васильович - керівник Шепетівської місцевої 
прокуратури Хмельницької області

Присутні громадяни міста.


