
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__12 травня 2022 року             м. Старокостянтинів                         № ______140________ 

 

 

Про реструктуризацію заборгова-

ності комунального підприємства 

водопровідно - каналізаційного 

господарства             «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради за спожиту електричну енергію 

 

 

З метою врегулювання заборгованості комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради перед товариством з обмеженою 

відповідальністю «УКР ГАЗ РЕСУРС» за спожиту електричну енергію, 

враховуючи, що відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку 

громад та територій від 28 квітня 2022 року № 66 «Про внесення                               

змін до Реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, 

підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що                      

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості», комунальне                      

підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради внесено до реєстру теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та 

водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості, 

згідно з Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті 

енергоносії», керуючись статтями 29, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити укладення договору реструктуризації заборгованості за 

спожиту електричну енергію комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

перед товариством з обмеженою відповідальністю «УКР ГАЗ РЕСУРС», яка 

виникла станом на 01 червня 2021 року за договором про постачання 

електричної енергії споживачу від 18 січня 2021 року № 18-01-21, на суму 

1794248 (один мільйон сімсот дев’яносто чотири тисячі двісті сорок вісім) 

гривень 93 копійки, шляхом розстрочення на 60 календарних місяців. 
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2. Уповноважити Старокостянтинівського міського голову 

МЕЛЬНИЧУКА Миколу Степановича погодити договір реструктуризації 

заборгованості за спожиту електричну енергію, який укладається між 

комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради та товариством з обмеженою 

відповідальністю «УКР ГАЗ РЕСУРС». 

 

3. Виступити гарантом виконання комунальним підприємством 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради зобов’язань перед товариством з 

обмеженою відповідальністю «УКР ГАЗ РЕСУРС» на суму заборгованості, що 

підлягає реструктуризації (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, 

погашення якої проводиться за рахунок видатків державного бюджету). 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) протягом строку дії договору реструктуризації 

заборгованості за спожиту електричну енергію 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 міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


