УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ №570
20 грудня 2017 р.

27 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету
Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо ситуації, яка
склалась навколо сільських, селищних рад Вінницької області та України
на прикладі Хоменківської сільської ради Шаргородського району
та НАК «Нафтогаз України»
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутатів обласної Ради,
обраних від політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Ковальова A.C.,
Соляника B.C., враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань
житлово-комунального господарства енергоефективності та енергозбереження,
обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо ситуації, яка
склалась навколо сільських, селищних рад Вінницької області та України на
прикладі Хоменківської сільської ради Шаргородського району та НАК
«Нафтогаз України» (далі - звернення) що додається.
2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної
Ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної
Ради
з
питань
житлово-комунального
господарства,
енергоефективності та енергозбереження
вальов A.C.).

Голова обласнрї^ади

ОЛІИНИК

Додаток
до рішення 27 сесії обласної Ради
7 скликання
від 20 грудня 2017 р. № 570
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів
України, Міністерства фінансів України щодо ситуації, яка склалась
навколо сільських, селищних рад Вінницької області та України на
прикладі Хоменківської сільської ради Шаргородського району та НАК
«Нафтогаз України»
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року
№ 1001-р «Про добудову підвідних газопроводів» із змінами і доповненнями,
внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010
року № 1881-р та Законом України «Про трубопровідний транспорт», було
погоджено пропозицію Міністерства палива та енергетики та Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі - НАК «Нафтогаз України»)
щодо фінансування Компанією робіт з добудови підвідних газопроводів та для
забезпечення добудови газопроводів. НАК «Нафтогаз України» укладає
відповідні договори із замовниками їх будівництва на загальну суму
фінансування, визначену згідно із своїм фінансовим планом. Крім того,
вищезазначеним розпорядженням визначено, що після введення добудованих
газопроводів в експлуатацію, передати їх у державну власність.
09 березня 2011 року між Публічним акціонерним товариством Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі - ПАТ НАК «Нафтогаз України»)
та Хоменківською сільською радою Шаргородського району Вінницької області
було укладено договір № 14/533/11 (д.у. № 1 від 19 липня 2012 року) на
фінансування добудови об’єкта газопостачання «Підводящий газопровід
високого тиску до с. Хоменки Шаргородського району Вінницької області.
Даний договір укладався відповідно до вищезазначеного розпорядження
Кабінету Міністрів України.

Відповідно до частини першої пункту 1.1. Договору Публічне акціонерне
товариство НАК «Нафтогаз України»здійснила фінансування добудови об’єкта
газопостачання «Підводящий газопровід високого тиску до с. Хоменки
Шаргородського району Вінницької області» (далі - об’єкт) в сумі 663483,00 грн.
(використано 657852 грн., невикористані кошти в сумі 5631 грн. повернуто ПАТ
НАК «Нафтогаз України»), а відповідно до частини другої пункту 1.1. Договору
Хоменківська сільська рада здійснила добудову об’єкта.
У жовтні 2012 року підвідний газопровід до села Хоменки було введено в
експлуатацію і відповідно до вимог Договору передано у державну власність.
Договором одночасно було передбачено повернення сільською радою
коштів ПАТ НАК «Нафтогаз України» за рахунок субвенції з Державного
бюджету України на компенсацію витрат на добудову газопроводу.
Однак, такі кошти на рахунок сільської ради не надійшли, і, відповідно, не
були повернуті ПАТ НАК «Нафтогаз України».
Причиною цього є скасування законодавчих норм щодо відшкодування
витрат інвестору на таке будівництво (внесено зміни до статей 7 та 16 Закону
України «Про трубопровідний транспорт»).
Рішенням правління ПАТ НАК «Нафтогаз України» від 07 липня 2016 року
(протокол № 123) виконання обов’язків, що стосується предметів договорів,
укладених замовниками спорудження об’єктів газопостачання з Компанією на
виконання вищезазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України,
покладено на Філію «Центр метрології та газорозподільних систем» Публічного
акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Зараз Філія звертається до суду з позовами до замовників будівництва, які
отримали кошти від ПАТ НАК «Нафтогаз України», про примусове стягнення
боргу.
Власних коштів для погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз
України» Хоменківська сільська рада Шаргородського району Вінницької
області не має, навпаки, коштів не вистачає. Покласти погашення боргу на
жителів села - користувачів газогону, - неможливо, адже люди власним коштом
збудували частину газогону до села та по селу, на що потратили із сімейних
бюджетів майже по 2 тисячі доларів.

Хоменківська сільська рада Шаргородського району кошти на добудову
газопроводів за рахунок субвенції з Державного бюджету України не отримала,
тому виконати свої договірні зобов’язання перед ПАТ НАК «Нафтогаз України»
у частині повернення коштів не може.
Після звернення Філії „Центр метрології та газорозподільних систем “ПАТ
НАК «Нафтогаз України» до суду, рахунки Хоменківської сільської ради можуть
бути заблокованими, а це унеможливить виконання органом місцевого
самоврядування своїх функцій та повноважень.
Крім того, дана проблема не є виключно проблемою Хоменківської
сільської ради Шаргородського району, а стосується і сотень інших сільських та
селищних рад області та України, які потрапили в аналогічну ситуацію.
Ситуація, яка склалася навколо сільських, селищних рад області та України
на прикладі Хоменківської сільської ради Шаргородського району викликає
велике занепокоєння та потребує негайного реагування на рівні центральних
органів влади.
У зв’язку з вищевикладеним, звертаємось до вас із проханням посприяти у
вирішенні проблеми, яка склалась навколо сільських, селищних рад області та
України, стосовно повернення коштів ПАТ НАК «Нафтогаз України».

