
                                                                       Проект        

Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я   

  ______   сесії міської  ради VII скликання  

 

______________  2019  року                                                                                                           № ___ 

 

Про стан виконання рішення сесії  

№1 від 06.11.2017 р. 

 

 

 На виконання рішення сесії №1 від 06.11.2017 року в частині відмови в односторонньому 

порядку від договору концесії цілісного майнового комплексу «Шепетівське підприємство 

теплових мереж», враховуючи результати примусового виконання рішення Господарського суду 

Хмельницької області від 20.05.2019 р. та постанови Північно-західного апеляційного 

господарського суду  від 10.09.2019 р., на підставі протоколу комісії з приймання цілісного 

майнового комплексу «Шепетівське підприємство теплових мереж» з концесії від 10.10.2019 року, 

керуючись ст.ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити акт комісії з приймання  цілісного майнового комплексу «Шепетівське 

підприємство теплових мереж» з концесії від 10.10.2019 р., який складений на підставі 

актів державних виконавців (додаток 1). 

2. Майно цілісного майнового комплексу «Шепетівське підприємство теплових мереж» 

вважати таким, що повернуто з концесії від ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» у 

примусовому порядку. 

3. Передати майно цілісного майнового комплексу «Шепетівське підприємство теплових 

мереж» на праві господарського відання Шепетівському підприємству теплових мереж в 

особі керівника цього підприємства згідно з додатком 2. Уповноважити міського голову 

підписати акти приймання-передачі цілісного майнового комплексу «Шепетівське 

підприємство теплових мереж» від імені Шепетівської міської ради. 

4. Пункт 5 рішення XXVIII  (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 06.11.2017 р. 

№1 «Про відмову від договору концесії в односторонньому порядку та повернення майна» 

вважати таким, що втратив чинність. 

5. Рішення VII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 29.01.2016 р. №4 “Про 

визначення Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства виконавцем послуг з централізованого опалення” вважати таким, що 

втратило чинність. 

6. Визначити Шепетівське підприємство теплових мереж виконавцем послуг з постачання 

теплової енергії. 

7. Погодити керівнику Шепетівського підприємства теплових мереж прийняття працівників 

в порядку переведення з ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». 

8. Враховуючи те, що повернення майна з концесії ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», станом 

на 10.10.2019р. відбулося в примусовому порядку, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

добровільно не передало майно цілісного майнового комплексу «Шепетівське 

підприємство теплових мереж» та відповідну документацію на нього, керівнику 



Шепетівського підприємства теплових мереж: 

8.1. у термін до 30.10.2019 р. провести інвентаризацію  фактичної наявності та стану майна 

цілісного майнового комплексу «Шепетівське підприємство теплових мереж»; 

8.2. результати інвентаризації оформити відповідним актом, який протягом 3-х днів після 

складання, надати на розгляд комісії із приймання цілісного майнового комплексу 

«Шепетівське підприємство теплових мереж», створеної рішенням XXVIII  (позачергової) 

сесії міської ради VII скликання від 06.11.2017 р. №1 «Про відмову від договору концесії в 

односторонньому порядку та повернення майна» (далі – Комісія). 

9. Комісії протягом 10-ти днів з дня отримання результатів інвентаризації, із врахуванням 

основних засобів, які були передані ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» відповідно додатку № 

1 до концесійного договору від 02.12.2011 р. та акту приймання-передачі цілісного 

майнового комплексу «Шепетівського підприємства теплових мереж» від 23.05.2012р., 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 126 від 

22.05.2012р., підготувати відповідні висновки і пропозиції щодо прийнятого майна, про 

що проінформувати сесію міської ради для прийняття відповідного рішення. 

10. Керівнику Шепетівського підприємства теплових мереж невідкладно розпочати процедуру 

укладання з ПАТ «НАК  «Нафтогаз України» договорів постачання природного газу. 

11. Виступити гарантом щодо виконання зобов’язань «Шепетівським підприємством 

теплових мереж» перед ПАТ «НАК  «Нафтогаз України» за спожитий в опалюваному 

періоді 2019-2020 рр. природний газ для виробництва теплової енергії. 

12. Виступити гарантом виконання зобов’язань Шепетівським підприємством теплових мереж 

за договорами реструктуризації заборгованості, які будуть укладені на виконання вимог 

Закону України №1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії». 

13. Надати дозвіл керівнику Шепетівського підприємства теплових мереж на укладення 

договорів переведення боргу на виконання вимог ст. 22 Закону України «Про 

теплопостачання». 

14. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б. та постійну комісію з питань розвитку промисловості, житлово-

комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 

зв’язку (голова комісії Верхогляд М.І.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 


