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Фонд державного майна України (далі -  Фонд) розглянув запит від 
02.03.2020 на отримання публічної інформації, та повідомляє.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
надаємо в електронному вигляді сканкопії наступних документів:

-  фінансовий план акціонерного товариства «Херсонська 
теплоелектроцентраль» (далі -  Товариство) на 2019 рік (файл «ФП 2019.рсії»);

-  пояснювальну записку до фінансового плану Товариства на 2019 рік 
(файл «ПЗ 2019.рсі1'»);

-  фінансовий план Товариства на 2020 рік (файл «ФП 2020.рсіґ»);
-  пояснювальну записку до фінансового плану Товариства на 2020 рік 

(файл «ПЗ 2020.р(Л»);
-  звіт про виконання фінансового плану Товариства на 2019 рік 

(файл «ЗВ 2019.р(1ґ»);
-  пояснювальну записку до звіту про виконання фінансового плану 

Товариства на 2019 рік файл («ПЗ ЗВ 2019.рсіґ»).
Повідомляємо, що порядок формування фонду оплати праці висвітлений 

у пояснювальних записках до фінансових планів.
За наявною у Фонді інформацією заборгованість із виплати заробітної 

плати виникла на Товаристві у вересні 2018 року на суму 1 323,5 тис. грн.
Виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, за інформацією 

Товариства, зумовлено закінченням опалювального періоду та значним 
зменшенням грошових коштів за вироблену теплову електричну енергію.

Основною причиною відсутності обігових коштів на рахунках 
підприємства, за інформацією Товариства, є дія нормативу перерахування 
коштів, що надходять як плата за теплову енергію відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217 «Про затвердження Порядку 
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу.



на якого покладено спеціальні обов’язки» та за електричну енергію відповідно 
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 670-р «Про 
порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної 
енергії, які використовують природний газ для її виробництва».

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2019 № 245 
«Про затвердження реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як 
плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого 
опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій 
споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену 
теплогенеруючими організаціями теплову енергію на березень 2019 року» для 
підприємства встановлено з 01.03.2019 нормативи перерахування коштів на 
поточні спеціальні рахунки теплопостачальної організації по категоріям 
споживачів:

- населення 17,12%,
- бюджетні установи 16,52%,
- інші споживачі 15,70%.
Згідно із статистичною формою звітності 1-ПВ «Звіт із праці» за січень 

2020 року заборгованість із заробітної плати на Товаристві станом 
на 01.02.2020 становить 1 267,2 тис. грн.

У лютому 2020 року Товариство повідомило Фонд, що заборгованість із 
виплати заробітної плати товариством погашена в повному обсязі, крім 
заборгованості на суму 1 267,2 тис. грн, яка є предметом судового спору у 
справі № 490/9325/18.
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