
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про внесення на розгляд сесії міської 

ради пропозиції про погодження 

заходів щодо реструктуризації 

заборгованості комунального 

підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

за спожитий природний газ 

21 червня 2018 року Старокостянтинів   № 189 

 

 

Розглянувши звернення директора комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 07 червня 

2018 року за № 46/2349-01-23/2018, з метою гарантування виконання 

зобов’язань комунальним підприємством по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради за договором 

реструктуризації заборгованості за природний газ згідно із Законом України 

«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

тепло генеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання 

та водовідведення за спожиті енергоносії», відповідно до ст. 17 Бюджетного 

кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 

2012 року № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», 

розпорядження міського голови від 15 червня 2018 року № 144/2018-рв «Про 

надання частини чергової відпустки Мельничуку М.С. та надання права 

першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про погодження заходів 

щодо реструктуризації заборгованості комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради за спожитий природний газ: 

 



2 

1) погодити укладення договору реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ комунальному підприємству по експлуатації  

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради перед 

ПАТ «НАК «Нафтогаз України», яка виникла станом на 01 липня 2016 року за 

договором купівлі-продажу природного газу від 19 грудня 2014 року 

№ 3255/15-БО-34 та не погашена станом на 31 грудня 2016 року, на суму 

2184442 (два мільйони сто вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок дві) грн. 

33 коп., шляхом розстрочення на 60 календарних місяців; 

2) уповноважити Старокостянтинівського міського голову 

Мельничука М.С. погодити договір реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ, який укладається між комунальним підприємством по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради та ПАТ «НАК Нафтогаз України»; 

3) виступити гарантом виконання комунальним підприємством по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради зобов’язань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на суму 

заборгованості, що підлягає реструктуризації (крім суми заборгованості з 

різниці в тарифах, погашення якої проводиться за рахунок видатків державного 

бюджету), та уповноважити Старокостянтинівського міського голову 

Мельничука М.С. підписати договори про надання місцевої гарантії; 

4) фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) протягом строку дії договору реструктуризації заборгованості 

за спожитий природний газ передбачити у видатках міського бюджету кошти 

для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                    В. Богачук 
 



 


