
  

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради 

(сімнадцята сесія VІІІ скликання) від __.09.2022 року 

«Про надання дозволу Комунальному підприємству теплозабезпечення  

на укладання договору постачання природного газу 

 з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» 

 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 р. № 812 

затверджено «Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів 

ринку газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання 

природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (далі 

– Положення про ПСО). 

На виконання Положення про ПСО Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» може 

укладати договори постачання природного газу з виробниками теплової 

енергії на період з серпня 2022 року по березень 2023 року. 

Таким чином, приймаючи до уваги зміни на ринку газу, для 

забезпечення безперебійного теплопостачання у місті під час опалювального 

сезону 2022/23 років у Комунального підприємства теплозабезпечення 

виникає необхідність укласти договір на постачання природного газу з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія 

«Нафтогаз Трейдинг». 

Відповідно до п. 9 статті 78¹ Господарського Кодексу України рішення 

про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, щодо вчинення 

якого є заінтересованість, виноситься на розгляд органу, до сфери управління 

якого належить комунальне унітарне підприємство, якщо: 

- балансова вартість майна або послуг чи сума коштів, що підлягають 

наданню, відчуженню, отриманню або передачі відповідно до господарського 

зобов’язання, передбаченого частиною третьою цієї статті, перевищує 10 

відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності 

підприємства; 

- предметом договору є нерухоме або інше майно, якщо режим його 

оренди або відчуження регулюється спеціальним законодавством. 

 

 

 

   Начальник управління ЖКГ                                    Валерій МАРТИНЮК



  

Довідка  

про погодження проєкту рішення проєкту рішення Коростенської міської 

ради (сімнадцята сесія VІІІ скликання) від __.09.2022 року 

«Про надання дозволу Комунальному підприємству теплозабезпечення  

на укладання договору постачання природного газу 

 з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» 

 

 

Проєкт рішення розроблено: 

Відділом житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської 

міської ради. 

 

Виконавець: 

Стужук Сергій Дмитрович, начальник відділу житлово-комунальних 

послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Коростенської міської ради, 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 48, тел. 5-02-39. 

 

Доповідає на сесії: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови. 

 

Запросити: 

Баранівську Тетяну Миколаївну, директора КП «Теплозабезпечення». 

 

Розсилка: 

- Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Коростенської міської ради,  

- 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 65, тел. 9-63-68; 

 

- Комунальному підприємству «Теплозабезпечення»,  

11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 8-а. 

 

Погоджено із зауваженнями: 
 

 

 


