
          

ПРОЄКТ № 768  

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «______» ________ 20___ року                                                   № _______ 
 

 

 

Про надання дозволу КП «Теплоенергетик»  

Кропивницької міської ради на укладення  

мирових угод з АТ «НАК «Нафтогаз України» 
 

 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 52, 53, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 73-73²               

та 78, 78¹ Господарського кодексу України, статтею 330 Господарського 

процесуального кодексу України, відповідно до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30 вересня 2015 року № 2496 «Про 

затвердження Правил постачання природного газу» (зі змінами), постанови 

НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 «Про затвердження Кодексу 

газотранспортної системи», рішення правління акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», протокол від             

07 вересня 2021 року № 347 та розглянувши лист комунального підприємства 

«Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» (далі – КП «Теплоенергетик» 

КМР») від 30 вересня  2021 року № 11-2482/03, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Дати дозвіл комунальному підприємству «Теплоенергетик» 

Кропивницької міської ради» на укладення з Акціонерним товариством 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» мирових угод у 

процесі виконання судових рішень про стягнення з комунального 

підприємства «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» заборгованості 

за спожитий природний газ, використаний після 01 липня 2016 року, для 

розблокування рахунків підприємства з метою забезпечення сталого початку 

та проходження опалювального сезону 2021/2022 року за наступними 

виконавчими провадженнями (далі – ВП): 

- ВП № 64775206, відкритого 11 березня 2021 року щодо виконання 

рішення господарського суду Кіровоградської області, у справі № 912/2193/20  

за позовом АТ «НАК «Нафтогаз України» до КП «Теплоенергетик» КМР» про  

стягнення заборгованості у зв’язку з неналежним виконанням основного 

зобов’язання за договором від 08 жовтня 2018 року № 5318/18-ТЕ-18,                                        

з урахуванням договору переведення боргу від 18 жовтня 2019 року                 



 

2 

№ 18/6242/19 на  суму  залишку  заборгованості на момент укладення  цієї  

мирової  угоди 95 012 537,31 грн терміном на 72 місяці з вересня 2021 року до 

31 серпня 2027 року за графіком згідно з п. 2 мирової угоди; 

- ВП № 62312262, відкритого 11 червня 2020 року щодо виконання 

рішення господарського суду Кіровоградської області, у справі № 912/684/19 

за позовом АТ «НАК «Нафтогаз України» до КП «Теплоенергетик» КМР» про 

стягнення заборгованості у зв’язку з неналежним виконанням основного 

зобов’язання за договором від 09 вересня 2016 року № 1531/1617-ТЕ-1 на суму 

залишку заборгованості на момент укладення цієї мирової угоди                      

31 816 142,10 грн терміном на 72 місяці з вересня 2021 року до 31 серпня           

2027 року за графіком згідно з п. 2 мирової угоди; 

- ВП № 64775129, відкритого 11.03.2021 щодо виконання рішення 

господарського суду Кіровоградської області у справі № 912/1215/20 за 

позовом АТ «НАК «Нафтогаз України» до КП «Теплоенергетик» КМР» про 

стягнення заборгованості у зв’язку з неналежним виконанням основного 

зобов’язання за договором від 18 вересня 2017 року № 5125/1718-ТЕ-18, з 

урахуванням  договору переведення боргу від 18 жовтня 2019 року                  

№ 1718/6241/19 на суму залишку заборгованості на момент укладення цієї 

мирової угоди 63 016 058,03 грн терміном на 72 місяці з вересня 2021 року до 

31 серпня 2027 року за графіком згідно з п.2 мирової угоди 

  

2. Уповноважити директора Комунального підприємства 

«Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» Чельника Олександра 

Семеновича підписати від імені Комунального підприємства 

«Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» мирові угоди з Акціонерним 

товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» згідно з 

п. 1 даного рішення. 
  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

транспорту і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Вергуна. 
  
  

  

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 
 

 

 

 

Світлана Безродна 35 83 5 


