
 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради 

(сімнадцята сесія VІІІ скликання) від  __.09.2022 року «Про погодження 

Комунальному підприємству тепло забезпечення проведення 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ 

та надання місцевої гарантії щодо виконання зобов’язань Комунальним 

підприємством теплозабезпечення за Договором про реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ з Національною акціонерною 

компанією «Нафтогаз України» 

 

Комунальне підприємство теплозабезпечення з лютого 2022 року 

включене до Реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання 

заборгованості за спожиті енергоносії, створений відповідно до Закону України 

«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання 

і водовідведення за спожиті енергоносії» від 03.11.2016 року № 1730–VIII (далі 

- Закону). Дана обставина дає підприємству право провести реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ з постачальником НАК «Нафтогаз 

України» відповідно до ст. 5 вищезазначеного Закону. 

Частина 4 статті 5 Закону передбачає, що виконання зобов’язань 

теплопостачальної або теплогенеруючої організації, включеної до реєстру, за 

договором про реструктуризацію заборгованості, укладеним згідно з цим 

Законом, забезпечується застосуванням одного або декількох гарантійних 

механізмів, а саме: 

- надання учасниками процедури врегулювання заборгованості 

фінансових та/або інших гарантій на суму реструктуризації (крім суми 

заборгованості, погашення якої проводиться за рахунок видатків державного 

бюджету) або будь-якого виду забезпечення, передбаченого законодавством 

України, за згодою сторін; 

- прийняття відповідного рішення органом місцевого самоврядування 

(військово-цивільною адміністрацією), що представляє відповідну 

територіальну громаду, до комунальної власності якої належить така 

теплопостачальна або теплогенеруюча організація. 

Частина 6 ст. 5 Закону передбачає, що реструктуризація кредиторської 

заборгованості теплопостачальних або теплогенеруючих організацій державної 

та комунальної форм власності здійснюється за погодженням з державним 

органом, до сфери управління якого належить така організація, або відповідним 

органом місцевого самоврядування (військово-цивільною адміністрацією). 

Типовим договором про реструктуризацію заборгованості за спожитий 

природний газ, затвердженим Постановою КМУ від 29.03.2017 р. № 222 

передбачено, що орган місцевого самоврядування (військово-цивільна 

адміністрація), що погоджує договір боржника комунальної форми власності, 

одночасно є гарантом виконання таким боржником зобов’язань за договором на 

суму заборгованості, що підлягає реструктуризації. 

 



  Начальник управління ЖКГ                                        Валерій МАРТИНЮК 



Довідка  

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради 

(сімнадцята сесія VІІІ скликання) від  __.09.2022 року «Про погодження 

Комунальному підприємству тепло забезпечення проведення 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ 

та надання місцевої гарантії щодо виконання зобов’язань Комунальним 

підприємством теплозабезпечення за Договором про реструктуризацію 

заборгованості за спожитий природний газ з Національною акціонерною 

компанією «Нафтогаз України» 

 

 

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: 
 

 
 


