
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про надання дозволу 
комунальному підприємству 
«Теплокомуненерго» 
Олександрійської міської ради на 
укладання мирових угод з АТ «НАК 
«Нафтогаз України» 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст 73-
732 та 78, 781 Господарського Кодексу України, ст. 330 Господарського процесуального 
кодексу України, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.09.2015  
№ 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» (зі змінами), постанови 
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи», 
рішення правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» від 07.09.2021, протокол № 347 та враховуючи рішення виконавчого комітету 
міської ради від 01.10.2021 № 770 та висновки постійних комісій міської ради,   

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Теплокомуненерго» Олександрійської 
міської ради на укладення з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» мирових угод у процесі виконання судових рішень про стягнення з 
комунального підприємства «Теплокомуненерго» заборгованості за спожитий природний 
газ, використаний після 01.07.2016, для розблокування рахунків підприємства для 
забезпечення сталого початку та проходження опалювального сезону 2021-2022 рр. за 
наступними виконавчими провадженнями: 

- ВП № 61683795, відкритого 01.04.2020 щодо виконання рішення господарського суду 
Кіровоградської області, у справі № 912/2555/19 за позовом АТ «НАК «Нафтогаз України» 
до КП «Теплокомуненерго» про стягнення заборгованості у зв’язку з неналежним 
виконанням основного зобов’язання за договором № 5066/1718-ТЕ-18 від 12.09.2017, на суму 
залишку заборгованості на момент укладення цієї мирової угоди 27517368,74 грн – терміном 
на 72 місяці з вересня 2021 року до 31 серпня 2027 року за графіком згідно з п. 2 мирової 
угоди; 

- ВП № 61663081, відкритого 27.03.2020 щодо виконання рішення господарського суду 
Кіровоградської області, у справі № 912/2556/19 за позовом АТ «НАК «Нафтогаз України» 
до КП «Теплокомуненерго» про стягнення заборгованості у зв’язку з неналежним 



виконанням основного зобов’язання за договором № 5067/1718-БО-18 від 12.09.2017, на 
суму залишку заборгованості на момент укладення цієї мирової угоди 39927,49 грн – 
терміном на 12 місяців з січня 2022 року до 31 грудня 2022 року за графіком згідно з п. 2 
мирової угоди. 
 

2. Уповноважити директора комунального підприємства «Теплокомуненерго» 
ГРИБАЧОВУ Аллу Анатоліївну підписати від імені КП «Теплокомуненерго» 
Олександрійської міської ради мирові угоди з АТ «НАК «Нафтогаз України» згідно з п. 1 
даного рішення. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 


