ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про надання дозволу ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ
КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»
на подовження терміну дії кредитного договору з АТ «Полтава-банк»
Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтями 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення ПОЛТАВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» від 25.10.2022 № 08-09/1797, з
метою забезпечення ефективного управління підприємством, майно якого є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ
ВИРОБНИЧОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго») на
подовження терміну дії кредитного договору від 03.08.2018 № 4732, укладеного з
АТ «Полтава-банк», строком до 31 грудня 2023 року на умовах:
- загальний ліміт кредитування не перевищує 12 000 000,00 (дванадцять
мільйонів) грн 00 коп. (з орієнтовним графіком погашення: до 31.10.2023 –
1 000 000,00 грн; до 30.11.2023 – 1 000 000,00 грн, до 31.12.2023 – 10 000 000,00 грн)
зі сплатою відсотків, що не перевищують 22,0 % річних для поповнення обігових
коштів, придбання основних засобів, товарів, матеріалів, проведення розрахунків за
природний газ та транспортування природного газу, оплати виконаних робіт, послуг,
сплати податків, зборів, оплати платежів до бюджету, виплати заробітної плати,
погашення кредиторської заборгованості, для інших поточних виробничих потреб під
діючу заставу: оборотних активів (виробничі запаси) згідно переліку заставною
вартістю 16 994 389,95 грн. та майнових прав на прийняті та ті, які будуть прийняті
від фізичних осіб грошові кошти за послуги теплопостачання, що випливають з
Договору
від
07.06.2000
№
013/001-113-к,
укладеного
між
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та АТ «Полтава-банк» заставною вартістю
17 000 000,00 грн.
2. Уповноважити генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
Олександра Сергійовича ОЛЕКСЕНКА на підписання необхідних документів,
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пов’язаних з подовженням терміну дії кредитного договору від 03.08.2018 № 4732 на
умовах, запропонованих АТ «Полтава-банк».
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном
обласної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної
ради з питань: житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку; бюджету та управління майном.

Голова обласної ради

Олександр БІЛЕНЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про надання дозволу ПОЛТАВСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"
на подовження терміну дії кредитного договору з АТ "Полтава-банк"»
Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії.
Мета: забезпечення ефективного управління підприємством, майно якого є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення підготовлений Управлінням майном обласної ради на
підставі звернення ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» від 25.10.2022 № 08-09/1797.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття цього рішення сприятиме забезпеченню безперебійного
надання послуг з централізованого теплопостачання та сталому
функціонуванню
ПОЛТАВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»).
3. Суть проєкту рішення
Проєкт
рішення
передбачає
надання
дозволу
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на подовження терміну дії кредитного
договору від 03.08.2018 № 4732, укладеного з АТ «Полтава-банк»,
строком до 31 грудня 2023 року на умовах:
- загальний ліміт кредитування не перевищує 12 000 000,00 (дванадцять
мільйонів) грн 00 коп. (з орієнтовним графіком погашення: до 31.10.2023 –
1 000 000,00 грн; до 30.11.2023 - 1 000 000,00 грн, до 31.12.2023 10 000 000,00 грн) зі сплатою відсотків, що не перевищують 22,0 % річних для
поповнення обігових коштів, придбання основних засобів, товарів, матеріалів,
проведення розрахунків за природний газ та транспортування природного газу,
оплати виконаних робіт, послуг, сплати податків, зборів, оплати платежів до
бюджету, виплати заробітної плати, погашення кредиторської заборгованості,
для інших поточних виробничих потреб під діючу заставу: оборотних активів
(виробничі запаси) згідно переліку заставною вартістю 16 994 389,95 грн та
майнових прав на прийняті та ті, які будуть прийняті від фізичних осіб грошові
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кошти за послуги теплопостачання, що випливають з Договору від 07.06.2000
№ 013/001-113-к, укладеного між ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та
АТ «Полтава-банк» заставною вартістю 17 000 000,00 грн.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту рішення не потребує додаткових матеріальних затрат з
обласного бюджету. Погашення тіла кредиту, нарахованих відсотків, комісій
здійснюється за кошти ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», що отримані від
виробничої діяльності.
6. Позиція заінтересованих осіб
З’ясування позицій зацікавлених сторін та органів не потребує.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.
8. Запобігання корупції
Надання підприємству дозволу на подовження терміну дії кредитного
договору з комерційним банком може містити ризики вчинення
правопорушень, пов’язаних з корупцією. В той же час, з метою мінімізації
корупційних ризиків, на підприємстві затверджена та діє антикорупційна
програма.
9. Прогноз результатів
Реалізація цього рішення дозволить ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
спрямувати оборотні кошти на вирішення першочергових потреб для
безперебійного надання послуг з виробництва, транспортування і постачання
теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання
гарячої води.
Голова постійної комісії
обласної ради з питань
житлово-комунального господарства,
енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку

Сергій БЄЛАШОВ

