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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо ситуації, яка склалася навколо 
мешканців міста Києва та ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» 

 
Шановний Петре Олексійовичу! 

 
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської 
ради надаємо Вам на розгляд депутатське звернення. 

23.05.2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати 
прийняли рішення «Про питання заборгованості перед ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України». Відповідним рішенням міська влада 
висловила свою позицію: грошові зобов’язання ПАТ «Київенерго» та їх 
подальша доля не повинні впливати на питання постачання природного газу та 
життєзабезпечення міста. 

Так, приймаючи від ПАТ «Київенерго» у власність міста весь тепло-
енергетичний комплекс, виникла наступна проблема.  

Керівництво ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» відмовляється підписувати договір на постачання газу з 
КП «Київтеплоенерго», яке тепер має забезпечувати містян теплом і гарячою 
водою. Саме тому, з прийняттям зазначеного у цьому депутатському зверненні 
рішення, передбачається, що боргові зобов’язання з оплати спожитих 
енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання ПАТ «Київенерго» не 
підлягають передачі та переведенню КП «Київтеплоенерго».  

Тобто, у ПАТ «Київенерго» наявний борг перед ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» на майже 5 мільярдів гривень, цей борг 
– борг ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «Національна акціонерна компанія 



«Нафтогаз України», а не киян перед ПАТ «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України».  

Станом на сьогодні, керівництво ПАТ «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» прийняла рішення щодо часткового відключення гарячого 
водопостачання в місті Києві. 

Депутатська фракція «Єдність», вважає, що ситуація яка склалася є 
аморальною та своїми діями керівництво ПАТ «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» беруть у заручники киян, шантажуючи 
неіснуючими фінансовими зобов’язаннями та відключенням гарячого 
водопостачання. 

Виходячи з вищевикладеного, просимо Вас, шановний 
Петре Олексійовичу, взяти під особистий контроль порушене у цьому 
депутатському зверненні питання, сприяти відновленню гарячого 
водопостачання у місті Києві та звільнити з займаної посади Голову 
правління ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
Коболєва Андрія Володимировича. 

Про результати розгляду депутатського звернення просимо повідомити за 
адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений частиною 
другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 
частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

 
З повагою  
депутатська фракція «Єдність» 
 
Депутат Київради Омельченко Олександр 
Депутат Київради Шлапак Алла 
Депутат Київради БродськийОлександр 
Депутат Київради Бродський Вячеслав 
Депутат Київради Задерейко Андрій 
Депутат Київради Іванченко Вадим 
Депутат Київради Калініченко Дмитро 
Депутат Київради Кісільов Ігор 
Депутат Київради Кримчак Сергій 
Депутат Київради Новіков Олексій 
Депутат Київради Павлик Віталій 
Депутат Київради Тесленко Павло 
Депутат Київради Яловий Костянтин 
Депутат Київради Яловий Володимир 
Депутат Київради Ярошенко Роман 

 


