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Майно з молотка або як Гадячгаз вибиває борги 

Заборгували за газ? Можете втратити майно. Якщо не 

поквапитесь розрахуватись добровільно. Саме так 

повідомили голова правління ПАТ «Гадячгаз» Д.І. 

Шестерненко та начальник Гадяцького районного 

управління юстиції Т.М. Колінько. 

Кор. – Дмитро Ігоровичу, саме щодо боржників, 

відомо наскільки “агресивно” ваше підприємство веде себе 

по відношенню до своїх абонентів, в частині розрахунків. 

Чому так? Адже багатьом затримують заробітну плату, 

дати розрахунків передують отриманню пенсій, та ін. 

Д.Ш. - Окремо зауважую, що ПАТ «Гадячгаз» не ставить за ціль припинити газопостачання 

абоненту, який несвоєчасно розраховується за газ. На нашому підприємстві створена багаторівнева 

система роботи з боржниками. Ми обдзвонюємо абонентів, просимо погасити заборгованість. Якщо 

абонент не гасить заборгованість - попереджаємо абонента про відключення, роз’яснюємо подальші 

витрати по підключенню, сплаті судових витрат та виконавчих дій. Але, якщо абонент не погасив 

заборгованість, ми припиняємо газопостачання. Припинення газопостачання є вимушеною мірою, адже 

підприємству необхідно забезпечувати своєчасні та повні розрахунки за газ з НАК «Нафтогаз України». 

Від своєчасності та повноти розрахунків залежить і своєчасність виконання заходів з реконструкції 

систем газопостачання, виплата заробітної плати, забезпечення засобами індивідуального захисту 

працівників, підвищення рівню безпеки на підприємства та ін. Робота з боржниками, буде проводитись 

постійно, адже тільки постійний контроль забезпечить своєчасне виконання умов договорів на 

постачання та транспортування природного газу. 

Також, хочу зазначити, що місцева виконавча служба, дуже допомагає нашому підприємству в 

погашенні заборгованості. Окрім стандартних процедур відрахувань з заробітної плати та пенсій, 

організовуються спільні рейди, а останнім часом проводиться навіть опис, арешт майна та його оцінка 

для подальшої реалізації, пригадую, останній такий випадок був з боржником з с. Вельбівка.  

Кор. – Тетяна Михайлівна, будь – ласка, роз’ясніть чи дійсно є прецеденти реалізації майна та яка 

повинна бути заборгованість? 

Т.К. - Дякую, отже, по – перше, випадки реалізації майна це не нова практика, і органи виконавчої 

служби здійснюють таку роботу. По - друге, законодавство не ділить боржників на злісних та не злісних. 

Якщо є рішення суду та судовий наказ на примусове виконання рішення, то виконавча служба його 

приймає в роботу та здійснює виконавчі дії. Незалежно від суми заборгованості. Тобто держава, чітко 

встановлює невідворотність виконання судових рішень. І це стосується не тільки боржників за газ, а й 

боржників за комунальні, банківські послуги чи ін. Працівники відділу державної виконавчої служби 

Гадяцького району із розумінням ставляться до проблем боржників, але їх обов’язок безумовне 

виконання рішень суду. 

Кор. – Тетяна Михайлівна, а що ж роботи тим громадянам, які не мають можливості одним 

махом сплатити борг, скільки деякі борги накопичувались тривалий термін? 

Т.К. – Можу порадити своєчасно виконувати взяті на себе зобов’язання, в тому числі і оплату 

послуг, а в разі накопичення боргу вирішувати з надавачами послуг питання розстрочення 

заборгованості. 



Д.І. – Повністю згоден з Тетяною Михайлівною, сплачувати потрібно своєчасно та в повному обсязі. 

Непрості часи. Реформи, заборгованість, нестабільність, економія – все це ускладнює і роботу газових 

компаній, і своєчасну оплату послуг нашими абонентами. Тому, наше підприємство, в окремих випадках, 

укладає такі договори реструктуризації. 

Отже, всім споживачам послуг з газопостачання, хочу нагадати про необхідність своєчасно платити 

за отриманий природний газ, а боржникам пропоную добровільно розрахуватись та запрошую для 

вирішення питання реструктуризації боргу. 
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