
         ДООПРАЦЬОВАНИЙ 

         ПРОЄКТ №  1093 

         (станом на 02.02.2022 р.)
      

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  ______________ 2022  року                   №  ___ 
 

 

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 листопада 2016 року № 1730-VІІІ «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», 

зі змінами, внесеними Законом України від 14 липня 2021 року № 1639-IX «Про 

заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу» та постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого 2017 року № 93 «Про затвердження Порядку ведення 

реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств 

централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у 

процедурі врегулювання заборгованості, та користування зазначеним реєстром», 

враховуючи лист комунального підприємства «Теплоенергетик» Кропивницької 

міської ради» від 19 січня 2022 року № 11-116/03 «Про договори з 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ», Кропивницька 

міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Погодити договори про реструктуризацію заборгованості за спожитий 

природний газ між комунальним підприємством «Теплоенергетик» 

Кропивницької міської ради» та Акціонерним товариством «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), 

Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації 

«Кіровоградгаз» (ідентифікаційний код  03365222), Дочірньою компанією                    

«Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 

(ідентифікаційний код  31301827), далі - Договори. 
  

 2. Виступити гарантом виконання комунальним підприємством 

«Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» зобов’язань за Договорами на 

суму заборгованості, що підлягає реструктуризації (крім суми заборгованості з 

різниці в тарифах, погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного  
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бюджету), на загальну суму  411 052 551,63 грн (чотириста одинадцять мільйонів 

п’ятдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят одна гривня шістдесят три копійки), а 

саме: 

2.1 Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України», всього -  313 433 850,04 грн, у тому числі:  

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                         

від 28 жовтня 2016 року № 1850/1617-БО-18 на суму 10 027 095,27 грн;  

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                        

від 07 вересня 2017 року № 5133/1718-БО-18 на суму 20 382 659,91 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                    

від 25 вересня 2017 року № 5159/1718-КП-18 на суму 2 202 455,77 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                         

від 26 вересня 2017 року № 2013/1718-ЕЕ на суму 7 771 446,57 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                           

від 08 жовтня 2018 року № 1010/1819-ЕЕ на суму 12 691 432,76 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                    

від 25 жовтня 2019  року № 6225/1920-ЕЕ-18 на суму 15 765 743,83 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                          

від 24 вересня 2020 року № 20/21-8041-ТЕ-18 на суму 156 146 171,37 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                           

від 24 вересня 2020 року № 20/21-8042-БО-18 на суму 3 357 145,50 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                            

від 24 вересня 2020 року № 20/21-8043-КП-18 на суму 2 204 488,97 грн; 

згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу                           

від 24 вересня 2020 року  № 20/21-8044-ЕЕ-18 на суму 31 541 588,00 грн; 

згідно з договором переведення боргу від 18 жовтня 2019 року                                   

№ 12/6245/19 на суму 9 408 215,10 грн; 

згідно з договором переведення боргу від 18 жовтня 2019 року                                          

№ 12/6246/19 на суму 8 753 271,22 грн; 

згідно з договором переведення боргу від 18 жовтня 2019 року                                        

№ 13/6239/19 на суму 20 624 847,20 грн; 

згідно з договором переведення боргу від 18 жовтня 2019 року                                    

№ 16/6248/19 на суму 5 771 186,97 грн; 

згідно з договором переведення боргу від 18 жовтня 2019 року                                      

№ 12/6249/19 на суму 6 786 101,60 грн. 

2.2 Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 

«Кіровоградгаз», всього - 87 684 889,22 грн, у тому числі: 

 згідно з договором розподілу природного газу від 01 січня 2016 року на  

суму 19 733 899,13 грн; 

згідно з договором розподілу природного газу від 01 вересня 2019 року на 

суму 67 950 990,09 грн. 

2.3 Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України», всього - 9 933 812,37 грн, у тому числі: 

згідно з договором переведення боргу від 13 грудня 2019 року № 13/19-131 

на суму 3 816 457,49 грн; 
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згідно з договором переведення боргу від 13 грудня 2019 року № 13/19-132 

на суму 6 117354,88 грн. 

 

3. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради передбачати протягом 2022-2029 років фінансову 

допомогу комунальному підприємству «Теплоенергетик» Кропивницької 

міської ради» на погашення заборгованості за Договорами реструктуризації на 

загальну суму 411 052 551,63 грн (чотириста одинадцять мільйонів п’ятдесят дві 

тисячі п’ятсот п’ятдесят одна гривня шістдесят три копійки). 

 

4. Доручити міському голові від імені міської ради погодити Договори про 

реструктуризацію заборгованості комунальним підприємством 

«Теплоенергетик» Кропивницької міської ради»  за спожитий природний газ.  

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради: з питань бюджету та податкової політики; з питань житлово-

комунального господарства та транспорту, а також на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.  

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Альона Михальська  35 83 58    


