
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  27 серпня  2019 року                                                           №  2767 
 

 

Про договори з реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ 

 
 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» Законом України                         

від 03.11.2016 № 1730-VI «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних підприємств та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення 

за спожиті енергоносії», Постанови Кабінету Міністрів України                                       

від 29.03.2017 № 222 «Про затвердження Типового договору про 

реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ», враховуючи 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2019 № 2761                    

«Про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до опалювального 

сезону»,  Міська  рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Погодити договори про реструктуризацію заборгованості за спожитий 

природний газ між комунальним підприємством «Теплоенергетик» та 

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» (далі - Договори). 

 

 2. Виступити гарантом виконання комунальним підприємством 

«Теплоенергетик» зобов’язань за Договорами на суму заборгованості, що 

підлягає реструктуризації (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, 

погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету), на 

загальну суму 53 101 688,94 грн (п’ятдесят три мільйони сто одна тисяча 

шістсот вісімдесят вісім гривень дев’яносто чотири копійки), а саме: 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 30.09.2011 № 14/2472/11  на суму 6 392 643,75 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 19.01.2012 №12/1006-БО-18 на суму  10 831 444,68 грн; 
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згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 23.10.2012  № 12/1110-БО-18 на суму 9 408 215,10 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                     

від 28.12.2012  № 13/3548-БО-18 на суму 20 624 847,20 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 27.12.2013  № 1516/14-БО-18 на суму 24 333,82 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 16.12.2014  № 2223/15-БО-18 на суму 49 017, 42 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 15.12.2015  № 1375/16-БО-18  на суму  5  771 186,97 грн. 

 

 3. З метою виконання вищевказаних обов’язків як гаранта за Договорами, 

де стороною є КП «Теплоенергетик»: 

3.1. Передбачити в бюджеті міста на 2019 рік видатки на виконання 

обов’язків згідно з пунктом 2 даного рішення в розмірі 3 540 112,60 грн; 

3.2. Передбачити в бюджеті  міста на  2020, 2021, 2022, 2023 роки видатки 

на виконання обов’язків згідно з пунктом 2 даного рішення щороку в розмірі 

10 620 337,80 грн. 

3.3. Передбачити у бюджеті міста на 2024 рік видатки на виконання 

обов’язків згідно з пунктом 2 даного рішення в розмірі 7 080 225,20 грн.  

 

4. Доручити міському голові від імені міської ради погодити Договори 

про реструктуризацію заборгованості КП «Теплоенергетик» за спожитий 

природний газ та підписати Договори про надання місцевої гарантії. 

 

5. Дане рішення набуває чинності після заміни боржника у зобов’язанні 

(переведення боргу на КП «Теплоенергетик»), згідно з договорами, що 

передбачені пунктом 2 даного рішення. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності та заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.  

 

           

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

         

 

 

 

 

 

 
Альона Михальська  24 84 55 
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