
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 
від __ серпня 2022 року №  
 

м. Олександрія 
 

Про погодження реструктуризації заборгованості 
КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської 
ради за договорами реструктуризації за спожитий 
природний газ з НАК «Нафтогаз України»  

 
З метою забезпечення виконання зобов’язань КП «Теплокомуненерго» 

Олександрійської міської ради за договорами про реструктуризацію заборгованості за 
спожитий природний газ та з метою вжиття комплексу організаційних та економічних 
заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування КП «Теплокомуненерго» 
Олександрійської міської ради, керуючись ст. 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на 
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2017 № 222 «Про затвердження Типового договору про 
реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та 
транспортування, теплову енергію», ст. 26, 59 та п. 11-2 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (28000, 

м. Олександрія, вул. Перспективна, 32а, код ЄДРПОУ 00185330) укладення договорів 
реструктуризації заборгованості перед постачальником природного газу - акціонерне 
товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (01001, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720) за спожитий природний газ, використаний 
станом на 01 червня 2021 року для виробництва теплової енергії, надання послуг з 
централізованого 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 01 серпня 2022 року в сумі 
48250309,57 грн (сорок вісім мільйонів двісті п’ятдесят тисяч триста дев’ять гривень 
57 коп.), яка складається з сум основного боргу за наступними договорами: 

1) Договір № 5333/18-ТЕ-18 від 08.10.2018 в розмірі 5854723,45 грн (п’ять мільйонів 
вісімсот п’ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 45 коп.); 

2) Договір № 20/21-8350-КП-18 від 07.10.2020 в розмірі 556079,77 грн (п’ятсот 
п’ятдесят шість тисяч сімдесят дев’ять гривень 77 коп.); 

3) Договір № 20/21-8351-БО-18 від 07.10.2020 в розмірі 7928728,81 грн (сім мільйонів 
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дев’ятсот двадцять вісім тисяч сімсот двадцять вісім гривень 81 коп.); 
4) Договір № 20/21-8049-ТЕ-18 від 07.10.2020 в розмірі 33910777,54 грн (тридцять три 

мільйони дев’ятсот десять тисяч сімсот сімдесят сім гривень 54 коп.); 
2. Виступити гарантом виконання  КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської 

ради (28000, м. Олександрія, вул. Перспективна, 32а, код ЄДРПОУ 00185330) зобов’язань за 
договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ з 
постачальником природного газу - акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720), на 
суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у межах суми 48250309,57 грн (сорок 
вісім мільйонів двісті п’ятдесят тисяч триста дев’ять гривень 57 коп.) строком на 84 місяці. 

3. Гарантія надана на строк дії договорів про реструктуризацію заборгованості за 
спожитий природний газ між КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради 
(28000, м. Олександрія, вул. Перспективна, 32а код ЄДРПОУ 00185330) та постачальником 
природного газу – акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720). 

4. Уповноважити міського голову Кузьменко Сергія Анатолійовича погодити договори 
про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, які укладаються 
КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (28000, м. Олександрія, 
вул. Перспективна, 32а код ЄДРПОУ 00185330) з постачальником природного газу - 
акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (01001, 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720), на наступних умовах: 

- Реструктуризація заборгованості боржника здійснюється за погодженням з 
Олександрійською міською радою згідно з даним рішенням. 

Олександрійська міська рада гарантує виконання боржником зобов’язань за договорами 
про реструктуризацію, укладеними на умовах затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 березня 2017 року № 222 типового договору про реструктуризацію 
заборгованості за спожитий природний газ, на суму заборгованості, що підлягає 
реструктуризації (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється 
за рахунок видатків державного бюджету), відповідальність по договору обмежується сумою 
заборгованості (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється 
за рахунок видатків державного бюджету), яка становить 48250309,57 грн (сорок вісім 
мільйонів двісті п’ятдесят тисяч триста дев’ять гривень 57 коп.) строком на 84 місяці. 

- Реструктуризація заборгованості за спожитий природний газ, здійснюється шляхом 
розстрочення на 84 місяці, без відстрочення погашення заборгованості та з можливістю 
дострокового погашення. 

- Перерахування коштів здійснюється щомісяця рівними частинами починаючи з 
першого числа місяця, в якому укладено договір, відповідно до графіка погашення 
заборгованості, який є невід’ємною частиною договору, не пізніше останнього числа 
відповідного місяця. 

- До складу заборгованості, реструктуризація якої здійснюється згідно з договором, не 
включаються суми неустойки (штрафів, пеня), процентів річних, інфляційних нарахувань, 
нарахованих на заборгованість, в тому числі підтверджені судовим рішенням. 

5.  Фінансовому управлінню Олександрійської міської ради передбачити у видатках 
міського бюджету кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань за договорами 
про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію міської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, містобудування, 
архітектури, будівництва та раціонального використання природних ресурсів. 

 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 


