
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Л У Г АІІС ЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОПАСНЯIIСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГ АНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
голови районної державної адміністрації - 

керівника районної військово-цивільної адміністрації

Р^р „Іі/$ Р  ~ м. Попасна № / 6 Л 0

Про надання згоди на укладання 
договорі в про реструктуризацію 
заборгованості за спожитий 
природний газ та укладання договору 
про надання місцевої гарантії

Керуючись статтею 1, пунктом 1 та частиною 1 1 статті 3, статтями 4, 6, 
Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Указом Президента 
України від 05.03.2015 року № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних 
адміністрацій», статтями 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 78, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про заходи спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті 
енергоносії», Розпорядженням КМУ від 01.11.2014 року № 1085-р «Про 
затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених 
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення», Постановою Луганського 
окружного суду від 27.02.2017 року № 812/76/17, з метою надання згоди на 
укладання договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий 
природний газ КП «Первомайськтеплокомуненерго» Псрвомайської міської 
ради Луганської області, враховуючи те, що Иервомайська міська рада 
Луганської області тимчасово не здійснює покладені на неї законами України 
повноваження та розглянувши лист директора КП
«Первомайськтеплокомуненерго» Алісова Р.В. від 23.09.2019 року № 468 
зобов’язую:

1. Надати згоду директору комунального підприємства 
«Первомайськтеплокомуненерго» Алісову Роману Вікторовичу на укладання



договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, 
використаний станом на 01 липня 2016 року та непогашений станом на 10 
вересня 2019 року з постачальником Ай’ ПАК «Нафтогаз України» за 
договорами:

- від 28.12.2012 р. № 13/3714-ТЕ-20;
- від 03.12.2013 р. № 1186/14-ТЕ-20;
- від 21.12.2015 р. № 1340/16-ТЕ-20;

2. Погодити Договори, виступити гарантом виконання КГТ 
«Первомайськиеплокомуненерго» зобов’язань за укладеними відповідно до п.1 
даного розпорядження договорами та укласти Договір иро надання місцевої 
гарантії.

В.о. голови районної державної 
адміністрації -  керівника районної 
військово-цивільної адміністрації


