
 

 ПРОЕКТ №  1634 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                   

У К Р А Ї Н А 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «____» _________  2017  року                                                       № _____ 
 
 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради 

від 10 жовтня 2017 року № 1137 

«Про договори з реструктуризації  

заборгованості за спожитий природний газ» 

 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону 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 

лист КП «Теплоенергетик» від 05.12.2017 № 2479/06, міська рада міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 

2017 року № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ», а саме:  

 у підпункті 3.1 передбачити в міському бюджеті на 2017 рік видатки на 

виконання обов’язків цифри «5 542 917,68» замінити відповідно на цифри 

«2 768 284,74»; 

 у підпункті 3.2 передбачити в міському бюджеті на 2018, 2019, 2020, 

2021 роки видатки на виконання обов’язків цифри «16 628 753,04» замінити 

відповідно на цифри «16 609 708,44»; 

у підпункті 3.3 передбачити в міському бюджеті на 2022 рік видатки на 

виконання обов’язків цифри «11 085 836,83» замінити відповідно на цифри 

«13 841 425,24»; 

 
 

Міський голова                                                                                    А. Райкович   

         

 
Михальська  22 84 55 



 

 

 

                                                                                                                                             

У К Р А Ї Н А 

 КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  10  жовтня  2017  року                                                       №  1137 
 

 

Про договори з реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ 

 
 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону 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 

лист КП «Теплоенергетик» від 07.09.2017 № 1645/03, Кіровоградська  міська  

рада  

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 83 143 763, 00 грн (вісімдесят три мільйони сто сорок три 

тисячі сімсот шістдесят три гривні), а саме: 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 28.12.2012  № 13/3425-БО-18 на суму  35 096 703,77 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 29.11.2013  № 1146/14-БО-18 на суму  6 643 249,66 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 28.01.2014  № 2267/14-КП-18 на суму  33 347 820,27 грн; 
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згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 11.12.2014  № 2177/15-КП-18 на суму 832 540,41 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 11.12.2014  № 2176/15-БО-18 на суму 3 394 963,85 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                   

від 15.12.2015 № 1133/16-БО-18 на суму 3 828 488,71 грн. 

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

Договорами, де стороною є КП «Теплоенергетик»: 

3.1. Передбачити в міському бюджеті на 2017 рік видатки на виконання 

обов’язків згідно пункту 2 даного рішення в розмірі 5 542 917,68 грн; 

3.2. Передбачити в міському бюджеті на 2018, 2019, 2020, 2021 роки 

видатки на виконання обов’язків згідно пункту 2 даного рішення щороку в 

розмірі 16 628 753,04 грн; 

3.3. Передбачити в міському бюджеті на 2022 рік видатки на виконання 

обов’язків згідно пункту 2 даного рішення в розмірі 11 085 836,83 грн. 

4. Доручити міському голові від імені міської ради погодити Договори 

про реструктуризацію заборгованості КП «Теплоенргетик» за спожитий 

природний газ. 

5. ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» забезпечити участь 

даного підприємства у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті 

енергоносії в порядку, встановленому Законом України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії». 

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 згідно з розподілом 

функціональних повноважень. 

 

           
 

 

Міський голова                                                                                    А. Райкович   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Михальська  22 84 55 
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