УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІ СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
23 грудня 2021р.

Стрий

№ 851

Про погодження укладання договору
реструктуризації заборгованості
Комунальному Підприємству
«Стрийтеплоенерго» за природний газ
Розглянувши клопотання КП «Стрийтеплоенерго» від 03.12.2021 року
№01/1892 про надання гарантій та погодження укладання договору
реструктуризації заборгованості КП «Стрийтеплоенерго» за природний газ,
враховуючи внесення КП «Стрийтеплоенерго» до Реєстру теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання та
водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за
спожиті енергоносії, з метою реалізації Закону України «Про заходи спрямовані
на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих
організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за
спожиті енергоносії», внесеними Законом України від 14.07.2021 №1639-ІХ «Про
заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової
стабільності на ринку природного газу», ст..25, п.3ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стрийська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити реструктуризацію заборгованості КП «Стрийтеплоенерго» (код
ЄДРПОУ 05432684) перед постачальником природного газу – Акціонерне
товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ
20077720) за спожитий природний газ, використаний у 2021 році для виробництва
теплової енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води, утворену станом
на 01 червня 2021 року та не погашеної станом на 29 жовтня 2021 року в сумі
10 158 776,55 гривень ( десять мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят
шість гривень 55 коп.) та суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних
нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий
природний газ), , утворену станом на 01 червня 2021 року та не погашеної станом
на 29 жовтня 2021 року в сумі 389 559,22 гривень (триста вісімдесят дев’ять
тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 22 коп.).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови М. Ю. Журавчака, постійну комісію з питань житлово-комунального
господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери
послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (голова комісії –
Йосипчук О.В.) та постійну комісію з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики (голова комісії –Пищик М.І.).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

