НОВОЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
09 квітня 2019 року

м.Новояворівськ

№ 978

П’ятдесят друга сесія VII скликання
«Про звернення щодо відновлення
гарячого водопостачання та підготовки
до опалювального сезону 2019-2020 років
в м. Новояворівськ»

Заслухавши інформацію міського голови Муравля В.І., враховуючи лист ПП «Гарант
Енерго М» №200 від 09.04.2019, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», беручи до уваги ініціативу депутатів, Новояворівська міська рада, -

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства палива та енергетики,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
(звернення додається).
2. Копію рішення надіслати народному депутату України Парасюку В.З.
3. Оприлюднити дане звернення на офіційному веб-сайті Новояворівської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Муравля В.І.

Міський голова

Василь Муравель

Додаток до рішення сесії
Новояворівської міської ради
№978 від 09.04.2019
Звернення щодо відновлення гарячого водопостачання та підготовки до
опалювального сезону 2019-2020 років в м. Новояворівськ Яворівського району
Львівської області
У м. Новояворівськ склалась критична ситуація. Залишились без гарячого
водопостачання 31 000 мешканців міста, 5 дошкільних навчальних закладів (1520 дітей), 4
середніх загальноосвітніх школи, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, ліцей, вище
професійно технічне училище (більше 6 000 учнів), об’єкти бюджетної сфери, об’єкти
соціальної сфери, спортивні заклади та заклади культури.
Ухвалою Солом′янського районного суду м. Києва, майно ТзОВ НВП «ЕнергіяНовояворівськ» передано в управління Національному агентству України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів. АРМА передано управління зазначеним майновим комплексом ПП «Гарант Енерго
М». Спільними зусиллями Львівської обласної державної адміністрації, Яворівської районної
державної адміністрації, Новояворівської міської ради та ПП «Гарант Енерго М» вдалося
забезпечити нормальне проходження опалювального сезону 2018-2019 років.
Однак 08 квітня 2019 року припинено постачання газу для Новояворівської ТЕЦ.
Ситуація із зупинкою Новояворівської ТЕЦ залишила споживачів без життєвонеобхідної послуги - гарячого водопостачання, це створило соціальну напругу серед
населення та негативно впливає на імідж міста. Основною проблемою є те, що поставлено
під загрозу підготовку та проведення наступного опалювального сезону 2019-2020 років,
адже зупинка роботи приводить до масового звільнення спеціалістів рідкісних професій,
здатних працювати на специфічному обладнанні.
Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи вищевикладене, з метою зменшення соціальної напруги, забезпечення
підготовки та проведення опалювального сезону 2019-2020 років в м.Новояворівськ,
просимо знайти можливість та прийняти відповідні рішення щодо відновлення постачання
газу на Новояворівську ТЕЦ для відновлення її роботи.

Підтримано 09.04.2019
депутатами Новояворівської міської ради

