ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
№
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Запорізької міської ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана
В.Б., В.о. Голови Фонду державного майна України Трубарова В.М. щодо
ситуації, яка склалась на ПАТ «Запоріжжяобленерго»
Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» було засноване
ще в 1995 році.
На
разі
ПАТ
«Запоріжжяобленерго»
одна
з
найбільших
енергопостачальних компаній України, яка надає послуги з транспортування та
постачання електроенергії за регульованим тарифом споживачам Запорізької
області – одного з найпотужніших індустріальних центрів України загальною
площею 27 тисяч кв.км, на території якої проживають близько 2 мільйонів осіб.
За рік через електричні мережі Товариства проходять від дев’яти до
десяти мільярдів кіловат-годин електроенергії, яку Товариство постачає 22
тисячам юридичних споживачів та 760 тисячам побутових споживачів. Майже
три чверті від загального обсягу енергоспоживання області припадає на долю
розташованих тут промислових гігантів.
Зокрема, ПАТ «Запоріжжяобленерго» надає електроенергію одному з
найбільших виробників титанових виробів – ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат» (далі – ТОВ «ЗМТК»).
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ
«ЗТМК» є кіпрська компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» та Фонд
державного майна України. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
засновника ТОВ «ЗТМК» - компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» є
Фірташ Дмитро Васильович, який був заарештований у Відні та на теперішній
час перебуває під заставою за інкриміновані йому злочини.
Водночас, як стало відомо депутатам Запорізької міської ради станом на
вересень 2018 року за ТОВ «ЗТМК» враховується загальна сума заборгованості
перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» на суму 1 131 023 746, 02 грн. (один мільярд
сто тридцять один мільйон двадцять три тисячі сімсот сорок шість гривень 02
коп.)., в тому числі:
684 388 088,67 грн. за спожиту активну електроенергію
в т.ч. по періодах виникнення:
74 378 184,20 грн. за 2010 рік (липень –грудень 2010р.),
152 187 117,65 грн. за 2011 рік (січень- липень 2011р.),
81 689 888,01 грн. за 2014 рік (листопад-грудень 2014р.),
142 042 620,32 грн. за 2015 рік (серпень –грудень 2015р.),
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141 323 014,50 грн. за 2016 рік. (січень - квітень 2016р.),
92 767 263,99грн. за 2018 рік. (липень-серпень 2018р.)
446 635 657,35 грн. нарахованих штрафних санкцій за несвоєчасне
виконання грошових зобов’язань , в т.ч.:
пеня 268 915 443,79 грн
3 % річних 31 922 074 грн.
інфляційні нарахування 145 798 139,20 грн.
Разом з тим, станом на 01.09.2018 заборгованість ТОВ «ЗТМК» тільки за
електроенергію, спожиту у 2018 році, складає 92 767 тис. грн. Таким чином, за
умови оплати ТОВ «ЗТМК» в серпні 2018 року всієї заборгованості за
електроенергію спожиту в 2018 році, ПАТ «Запоріжжяобленерго» мало б змогу
повністю погасити неврегульовану заборгованість за 2015 рік, та мати
встановлений алгоритм розподілу коштів без додаткових щодобових
відрахувань.
Системний аналіз викладеного дозволяє дійти до беззаперечного
висновку про те, що саме тотальні неплатежі ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат» на протязі багатьох років стали основною причиною
кризового становища ПАТ «Запоріжжяобленерго».
Як результат, на сьогоднішній день заборгованість з виплати заробітної
плати працівникам становить 284 млн.грн. (6 місяців), через що спостерігається
масовий відтік персоналу. Кількість вакансій сягає 1 800 чоловік. Звільняються
висококваліфіковані досвідчені працівники, профільні фахівці та робітники,
зайняті на експлуатації та ремонті устаткування, термін підготовки яких до
самостійної роботи складає від 3 до 18 місяців, у складі деяких дільниць
мається вже до 90 % вакансій.
Кричущі
неплатежі
ТОВ
«ЗТМК»
ставлять
під
загрозу
енергозабезпечення споживачів всієї Запорізької області, так як ПАТ
«Запоріжжяобленерго» не в змозі забезпечувати стовідсоткові розрахунки за
куповану електроенергію при відсутності платежів найкрупнішого споживача.
Несплата ТОВ «ЗТМК» заборгованості та, як наслідок, невиплата
заробітної плати працівникам ПАТ «Запоріжжяобленерго» призводить до
соціального вибуху на території всієї Запорізької області. Спостерігаються вже
непоодинокі випадки масових заворушень, працівники мітингують, та навіть
перекривають центральний проспект міста Запоріжжя. Звісно, такі дії
працівників є вимушеними, оскільки останнім не виплачується заробітна плата.
Але ПАТ «Запоріжжяобленерго» робить все можливе і для збереження
колективу, і для вчасної виплати заборгованості, і для енергозабезпечення
споживачів.
Доречним є також відмітити, що рішенням Господарського суду
Запорізької області від 09.07.2018 по справі № 910/1245/17 позов заступника
Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати
функції держави у спірних правовідносинах, Фонду державного майна України
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до Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед про розірвання договору про заснування
товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий
комбінат, до Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титаномагнієвий комбінат про повернення майна задоволено. Розірвано договір про
заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 від 22.02.2013, укладений Фондом державного
майна України вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, код ЄДРПОУ
00032945) та Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед. Зобов’язано ТОВ «ЗТМК»
повернути до сфери управління Фонду державного майна України майно,
визначене в «Акті приймання-передачі майнового комплексу Державного
підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу
Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий
комбінат»» від 31.12.2013 з додатками №№ 1, 5 і передавальному акті від
30.09.2015 №284 з додатком №1 (передавальний баланс). Але на разі подана
апеляційна скарга на вищезазначене рішення.
Водночас, поки йде апеляційне оскарження рішення суду, ТОВ «ЗТМК»
продовжує працювати, отримувати прибуток, який йде в офшорні компанії, а не
в Державний бюджет, в той час як ПАТ «Запоріжжяобленерго» не може
домогтися стягнення на свою користь величезної заборгованості саме внаслідок
умисних дій засновників та бенефіціарних власників ТОВ «ЗТМК».
У зв’язку з вищевикладеним, ми, депутати Запорізької міської ради,
звертаємось до Вас з наступним:
1.
У разі набрання законної сили рішення по справі № 910/1245/17 –
вжити дієвих заходів, спрямованих на прийняття Запорізького титаномагнієвого комбінату у власність держави та надати повного сприяння у цьому
питанні.
2.
Вжити дієвих заходів, спрямованих на погашення боргу
Запорізького титано-магнієвого комбінату перед ПАТ «Запоріжжяобленерго», а
саме в проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік»
передбачити додаткові кошти, які будуть спрямовані на погашення такого
боргу..
Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

