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До уваги ЗМІ!

«Київтеплоенерго» отримало 196 млн грн для наповнення статутного фонду, що
будуть спрямовані на закупівлю спецтехніки та енергоносіїв
Сьогодні змінами до бюджету міста Києва виділено додатковий ресурс
комунальному підприємству «Київтеплоенерго» в сумі 196 млн грн. За відповідне
рішення проголосувало 67 депутатів Київської міської ради. Кошти будуть
спрямовані на закупівлю спецтехніки й обладнання, енергоносіїв, а також виплату
заробітної плати робітникам. Про це заявив заступник голови КМДА Петро
Пантелеєв.
Нагадаємо, Київська міська рада своїм рішенням від 20 вересня збільшила
статутний капітал комунального підприємства «Київтеплоенерго» із 1,2 млрд грн до
2 млрд грн. Однак для фактичного виділення коштів повинні бути внесені зміни у
бюджет Києва, що і було зроблено сьогодні.
«Це лише частина коштів, передбачених статутним капіталом. Вони будуть
спрямовані на найбільш нагальні потреби підприємства – виплату заробітної плати,
закупівлю енергоносіїв тощо», – сказав Петро Пантелеєв.
До цього підприємству «Київтеплоенерго» було виділено близько 1 млрд грн,
що були спрямовані на закупівлю понад 220 одиниць спецтехніки (екскаватори,
автокрани, аварійні авто), обладнання, ремонтних матеріалів тощо. Здійснений викуп
понад 46 тис. одиниць майна, необхідного для роботи підприємства.
«Попри відсутність газу в літній період «Київтеплоенерго» вдалося ліквідувати
майже 6 тисяч пошкоджень тепломереж, замінити 24 км найбільш аварійних ділянок.
Це при тому, що підприємство не постачало послуг – опалення («Київтеплоенерго»
приступило до роботи як виконавець послуг після завершення опалювального
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сезону) і гарячої води, і не отримувало відповідного доходу, що міг бути
спрямований на ці потреби. Тому в цьому контексті дуже важлива підтримка
Київської міської ради для становлення нового підприємства та належного
виконання ним функцій постачальника тепла та гарячої води», – зауважив заступник
голови КМДА.
Він підкреслив, що місто, зокрема Київська міська рада, має всі механізми для
здійснення жорсткого контролю за витратами бюджетних коштів з боку
підприємства.
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