
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про погодження ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» укладання договорів 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ  
 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 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» № 1730                              

від 03.11.2016 (зі змінами), розглянувши звернення ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»                    

від 04.01.2022 № 1-17/2, з метою забезпечення сталого функціонування комунального 

підприємства, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити обласному комунальному виробничому підприємству теплового 

господарства «Лубнитеплоенерго» реструктуризацію заборгованості за спожитий 

природний газ перед АТ «НАК "Нафтогаз України"» на суму 44 322 685,19 грн 

шляхом розстрочення на 84 календарні місяці рівними частинами з першого числа 

місяця укладення договору. 

2. Уповноважити голову Полтавської обласної ради на погодження договорів 

про реструктуризацію заборгованості між ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» та                      

АТ «НАК "Нафтогаз України"» за спожитий природний газ. 

3. Гарантувати виконання обласним комунальним виробничим підприємством 

теплового господарства «Лубнитеплоенерго» зобов'язань за договором про 

реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ перед АТ «НАК 

"Нафтогаз України"». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку. 

 

 

 

Голова обласної ради    Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про погодження ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" 

укладання договорів реструктуризації заборгованості 

за спожитий природний газ» 
 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та             

зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 
 

Мета: забезпечення сталого функціонування комунального підприємства. 
 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 
 

Звернення ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» від 04.01.2022 № 1-17/2. 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» № 1730 від 03.11.2016 зі 

змінами (далі - Закон) передбачено процедуру врегулювання заборгованості 

теплопостачальних підприємств перед постачальником природного газу, 

операторами газорозподільних систем, що утворилась станом на 01.06.2021, в 

тому числі механізм її реструктуризації. 

За приписами статті 5 Закону, реструктуризація заборгованості, яка підлягає 

врегулюванню відповідно до цього Закону, може здійснюватися шляхом 

розстрочення на 84 календарні місяці, за умови забезпечення виконання 

зобов’язань теплопостачальної організації за договором про реструктуризацію 

заборгованості на суму реструктуризації згідно з частиною четвертою цієї статті. 

Крім цього, частиною 6 цієї статті Закону, реструктуризація кредиторської 

заборгованості теплопостачальних організацій комунальної форми власності  

здійснюється за погодженням з державним органом, до сфери управління якого 

належить така організація, або відповідним органом місцевого самоврядування. 
 

3. Суть проєкту рішення 
 

Надання погодження ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго», яке засноване на майні 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області на 

реалізацію положень Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» № 1730 від 

03.11.2016 (зі змінами) та гарантування виконання зобов’язань за цими 

договорами. 
 

4. Правові аспекти 
 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: 
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- Закон України «Про місцеве самоврядування»; 

-Закон України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» № 1730 від 03.11.2016 (зі 

змінами). 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Реалізація проєкту рішення не потребує додаткових фінансових затрат. 
 

6. Позиція заінтересованих осіб 
 

Не потребує з’ясування позицій зацікавлених сторін та органів. 
 

7. Громадське обговорення 
 

Проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню. 

8. Запобігання корупції 
 

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

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 
 

9. Прогноз результатів 
 

Прийняття цього рішення сприятиме практичній реалізації положень ст. 5 
Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості             

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств               

централізованого водопостачання і водовідведення» № 1730 від 03.11.2016 (зі 

змінами), щодо можливості укладання ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» договорів 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ АТ «НАК "Нафтогаз 

України"», відповідно та на умовах визначених цим Законом. 

 
 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства 

енергозбереження, будівництва,  

транспорту та зв’язку  Сергій БЄЛАШОВ 

 


