
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про передачу структурного підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» в оренду 
 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частинами 2, 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 6 статті 2 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», статтями 3, 5 Закону України «Про 

особливості передачі в  оренду об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, що перебувають у комунальній власності», розглянувши рішення 

позачергової ХІХ сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області VІІІ скликання від 13 січня 2023 року «Про звернення депутатів 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, Полтавської обласної ради, Полтавської обласної 

військової адміністрації щодо розрахунку та застосування тарифів», з метою 

забезпечення можливості встановлення тарифів на послуги з постачання теплової 

енергії та гарячої води споживачами міста Кременчук на рівні тарифів, які 

застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Запропонувати Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району 

Полтавської області звернутися до Полтавської обласної ради з ініціативою щодо 

передачі структурного підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» в оренду в порядку, визначеному законодавством.  

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань: бюджету та управління майном; житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про передачу структурного підрозділу 

«Кременчуцька ТЕЦ» ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в оренду» 

 

Розробник проєкту рішення: Полтавське обласне комунальне виробниче 

підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго». Проєкт рішення є 

актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення можливості встановлення тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води споживачам міста Кременчука на 

рівні тарифів, які застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на виконання рішення позачергової ХІХ сесії 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VІІІ 

скликання від 13 січня 2023 року «Про звернення депутатів Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, Полтавської обласної ради, Полтавської обласної 

військової адміністрації щодо розрахунку та застосування тарифів». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України  місто 

Кременчук багато разів зазнавало ракетних ударів, внаслідок яких зруйновано 

теплогенеруюче обладнання Кременчуцької ТЕЦ.  

З метою забезпечення тепловою енергією споживачів міста, ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» було визначено виконавцем послуг з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води споживачам лівобережної частини міста 

Кременчука з використанням майна, прийнятого з державної власності до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області 

та переданого на баланс ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». 

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» здійснює нарахування плати за послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам 

лівобережної частини міста Кременчука за тарифами, що встановлені рішенням 

пленарного засідання шістнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання від 30 вересня 2022 року №477 «Про встановлення тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються 

Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового 

господарства «Полтаватеплоенерго». 
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За результатами перших двох місяців опалювального періоду                       

2022/2023 року почали надходити звернення від мешканців міста щодо розміру 

нарахованих коштів за послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Запропонувати Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району 

Полтавської області звернутися до Полтавської обласної ради з ініціативою щодо 

передачі в оренду структурного підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго». 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до пункту 20 частини першої статті 

43, частинами 2, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини 6 статті 2 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», статей 3, 5 Закону України «Про особливості передачі в 

оренду об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 

що перебувають у комунальній власності». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  
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9. Прогноз результатів 

 

Прийняте рішення вирішить питання постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води мешканцям лівобережної частини міста Кременчука від 

джерела Кременчуцька ТЕЦ із застосуванням тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води на рівні тарифів, що застосовувалися 

станом на 24 лютого 2022 року та знизить фінансове навантаження на мешканців 

міста Кременчука.  

 

 

 

Генеральний директор  

Полтавського обласного  

комунального виробничого  

підприємства теплового  

господарства  

«Полтаватеплоенерго»             Олександр ОЛЕКСЕНКО 

 


