
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

____15 вересня 2022_ року             м. Старокостянтинів                         № ____314______ 

 

 

Про погодження договорів 

реструктуризації заборгованості 

комунальному   підприємству   по  

експлуатації         теплового         господарства          «Тепловик»  

Старокостянтинівської міської ради за спожитий природний газ 

 

 

Розглянувши лист комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, який 

зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 10 серпня 2022 року за               

№ 62/3760-23/2022, з метою врегулювання заборгованості комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради перед акціонерним товариством 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»» за спожитий 

природний газ, відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання та 

водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня                  

2017 року № 222 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та 

транспортування, теплову енергію» (зі змінами) та керуючись статтею 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити комунальному підприємству по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (вулиця 

Ессенська, 2, блок 4, місто Старокостянтинів, Хмельницький район, 

Хмельницька область, 31101, код ЄДРПОУ 14151464) укладення договорів про 

реструктуризацію заборгованості перед постачальником природного газу - 

акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України»» (вулиця Б. Хмельницького, 6, місто Київ, 01001, код ЄДРПОУ 

20077720) за спожитий природний газ, використаний станом на 01 червня            

2021 року для виробництва теплової енергії, надання послуг з централізованого 
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опалення та постачання гарячої води (без урахування суми неустойки       

(штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на 

заборгованість за спожитий природний газ), не погашеної станом на 30 червня 

2022 року, у сумі 36063746 (тридцять шість мільйонів шістдесят                                   

три  тисячі сімсот сорок шість) гривень 34 копійки шляхом розстрочення                                

на  84  календарних місяці без відстрочення  її погашення за такими 

договорами:  

від 05 жовтня 2018 року № 1431/18-БО-34 (основний борг 5974511 (п’ять 

мільйонів дев’ятсот сімдесят чотири тисячі п’ятсот одинадцять) гривень                     

49 копійок);  

від 23 вересня 2019 року № 3014/1920-БО-34 (основний борг 2965226 (два 

мільйони дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч двісті двадцять шість) гривень              

85 копійок);  

від 26 вересня 2020 року № 20/21-7250-ТЕ-34 (основний борг 16940085 

(шістнадцять мільйонів дев’ятсот сорок тисяч вісімдесят п’ять) гривень                  

64 копійки); 

від 26 вересня 2020 року № 20/21-7251-БО-34 (основний борг 10010696 

(десять мільйонів десять тисяч шістсот дев’яносто шість) гривень 30 копійок); 

від 26 вересня 2020 року № 20/21-7252-КП-34 (основний борг 173226 (сто 

сімдесят три тисячі двісті двадцять шість) гривень 06 копійок). 

 

2. Уповноважити Старокостянтинівського міського голову МЕЛЬНИЧУКА 

Миколу Степановича погодити договори реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ, які укладаються між комунальним підприємством по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради та акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України»». 

 

3. Виступити гарантом виконання комунальним підприємством по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради зобов’язань за договорами про реструктуризацію заборгованості за 

спожитий природний газ перед акціонерним товариством «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України»» на суму заборгованості, що підлягає 

реструктуризації. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) протягом строку дії договорів про реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ передбачити у видатках бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади кошти для забезпечення 

виконання гарантійних зобов’язань. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської
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міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


