
ПРОТОКОЛ № 15/2021 
позачергового засідання Наглядової ради 
Акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ»

м. Одеса «10» листопада 2021 року
14-00 год.

Присутні члени Наглядової ради:
1. Голова Наглядової ради Кравець Дмитро Іванович;
2. Секретар Наглядової ради Сотскова Олена Анатоліївна;
3. Член Наглядової ради Шведкий Микола Анатолійович;
4. Член Наглядової ради Андрієнко Марина Григорівна.

Член Наглядової ради Агеєв Юрій Анатолійович -  відсутній.

Протокол засідання Наглядової ради ведеться корпоративним секретарем 
Макаренко Н.А.

Запрошена особа: Генеральний директор Донченко Іван Сергійович.

Відповідно до п. 17.11.5. Статуту АТ «Одеська ТЕЦ» засідання Наглядової 
ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина членів 
Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. У засіданні беруть участь 
всі члени Наглядової ради товариства, засідання є правомочним.

Позачергове засідання Наглядової ради скликано Головою Наглядової ради 
Товариства у зв’язку з необхідністю вирішення питання щодо укладання значного 
правочину Товариством.

Відповідно до п. 6.9. Положення про Наглядову раду АТ «Одеська ТЕЦ», 
затвердженому річними загальними зборами акціонерів АТ «Одеська ТЕЦ» від 
29.04.2021 протокол № 2 від 11.05.2021 року, засідання Наглядової ради 
проводиться з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку.

Враховуючи необхідність вирішення питання щодо проведення наступного 
засідання Наглядової ради 22.11.2021, як вирішено на попередньому засіданні 
Наглядової ради, Головою Наглядової ради Товариства Кравцем Д.І. додано до 
порядку денного питання щодо визначення дати наступного засідання Наглядової 
ради та порядку його проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд та погодження значного правочину АТ «Одеська ТЕЦ» (далі 
-  Позичальник або ТЕЦ) з акціонерним товариством «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» (далі -  Позикодавець), а також проекту договору 
позики.

2. Про виконання умов договору позики в частині зобов’язань АТ «Одеська 
ТЕЦ» укласти договори з банками, в яких відкриті рахунки на договірне списання 
(договірне /безспірне списання банком з рахунку Позичальника грошових коштів 
на користь Позикодавця).



3. Про виконання умов договору позики в частині попереднього письмового 
погодження від Позикодавця на відкриття нових рахунків Товариства.

4. Щодо забезпечення зняття арештів з рахунків АТ «Одеська ТЕЦ» по 
виконавчих провадженнях, боржником по яких визначено АТ «Одеська ТЕЦ», з 
урахуванням змін законодавства.

5. Щодо забезпечення ефективної роботи АТ «Одеська ТЕЦ» в 
опалювальному сезоні 2021/2022, а саме розгляд технічної можливості відмови 
АТ «Одеська ТЕЦ» від генерації електричної енергії в умовах зростання ціни на 
природний газ для виробництва електричної енергії.

6. Щодо організації процесу складання довідково-аналітичних матеріалів з 
питань виробничо-господарської діяльності підприємств теплоенергетики та 
інформування на щоденній основі.

7. Щодо визначення дати наступного засідання Наглядової ради та 
порядку його проведення

СЛУХАЛИ з питання №1 порядку денного Члена Наглядової ради 
Андрієнко М.Г., яка повідомила, що 01 листопада 2021 року Правлінням АТ 
«НАК «Нафтогаз України» було прийнято рішення про погодження надання 
позики АТ «Одеська ТЕЦ» на загальну суму 615717000,00 грн. Враховуючи наявні 
обмеження згідно зі Статутом Товариства та чинного законодавства, Наглядова 
рада вирішила розглянути рішення про надання згоди на укладання договору 
позики на 200000000,00 грн., що є повноваженнями Наглядової ради, та винесення 
рішення про збільшення суми позики по договору до 615 717 000,00 грн. на 
розгляд Загальних зборів Товариства відповідно до її повноважень.

Основними положеннями договору позики є наступне: термін надання 
позики 365 днів, має бути сформований платіжний календар, Товариством мають 
оформлятися щомісячні заявки на необхідну суму траншу та має бути відкритий 
в державному банку рахунок, на якому будуть акумулюватися грошові кошти та, 
в разі наявності заборгованості перед АТ “НАК “Нафтогаз України”, ці кошти 
будуть списуватися в рахунок погашення отриманої позики на підставі договору 
про договірне списання.

Сума траншу буде визначатися згідно з заявками Товариства межах 
загальної суми позики. Сума позики має повертатися Товариством за рахунок 
коштів, отриманих від здійснення звичайної господарської діяльності. Сума 
позики надається на «револьверних умовах», тобто у разі повернення суми 
позики, Товариство знов може отримати суму позики, але не більше загальної 
суми 200 000 000,00 грн. Товариством має бути забезпечене неухильне виконання 
умов договору позики.

На запитання члена Наглядової ради Сотскової О.А. яким чином буде 
здійснюватися погашення позики, Член Наглядової ради Андрієнко М.Е. 
повідомила, що щоденне договірне/безспірне списання буде здійснюватись з 
рахунку, на якому будуть акумулюватися грошові кошти, що надходитимуть з 
інших рахунків, які використовуються Товариством для здійснення господарської 
діяльності.



Договірне списання з відповідного рахунку буде здійснюватиметься 
автоматично. Списання грошових коштів триватиме поки не буде погашена 
наявна заборгованість за договором позики.

Оскільки АТ «НАК «Нафтогаз України» прийняло рішення про виділення 
позики АТ «Одеська ТЕЦ» на суму коштів, що має вистачити Товариству для 
сталого проходження опалювального сезону, у Товариства не повинна виникати 
прострочена заборгованість перед сторонніми постачальниками, АТ «Одеська 
ТЕЦ» має розраховуватися вчасно за спожиті енергоресурси та інші обов'язкові 
платежі.

При цьому Товориство бере на себе зобов'язання повернути АТ «НАК 
«Нафтогаз України» суму позики, отриману за відповідним траншем, у термін, 
зазначений у відповідній заявці Товариства. Грошові кошти, що надходять від 
здійснення господарської діяльності, мають направлятися в обов’язковому 
порядку на погашення заборгованості по договору позики перед АТ «НАК 
«Нафтогаз України» в разі наявності такої заборгованості.

Граничний термін надання коштів від АТ «НАК «Нафтогаз України» не 
може перевищувати 365 днів з дати укладання договору.

На запитання Голови Наглядової ради Кравця Д.І., Член Наглядової ради 
Андрієнко М.Г. повідомила, що по договору позики, щодо укладання якого 
пропонується надати згоду Наглядовою радою, пропонується виділити 
200 000 000,00 грн. та в межах цієї суми АТ «Одеська ТЕЦ» має право 
використовувати кошти на фінансування своєї господарської діяльності.

Генеральний директор Товариства Донченко І.С. повідомив, що дійсно без 
укладання договору позики, Товариство не зможе пережити цей опалювальний 
сезон, тому його укладання є необхідним. Але звернув увагу, що під час 
розрахунку суми дефіциту коштів, необхідних для сталого проходження 
опалювального сезону 2021/2022 була врахована очікувана сума коштів, що 
надходитиме за вироблену теплову/електричну енергію. Але в разі надходження 
суми коштів за вироблену теплову/електричну енергію в об’ємі, що є меншим ніж 
прогнозований, а також враховуючи, що ціна на придбання природного газу, може 
бути більшою, ніж заплановано, то може виникнуть ситуація, коли АТ «Одеська 
ТЕЦ» буде матиме заборгованість й за постачання природного газу перед ТОВ 
«Нафтогаз-Трейдинг», й по договору позики перед АТ «НАК «Нафтогаз України».

Член Наглядової ради Товариства Андрієнко М.Г. повідомила, що якщо АТ 
«Одеська ТЕЦ» повертатиме грошові кошти своєчасно, то така ситуація не має 
статись. Але в разі її виникнення, є можливість додатково звернутись до АТ «НАК 
«Нафтогаз України» щодо збільшення обсягу фінансування Товариства, у разі 
погодження у встановленому порядку цього рішення обсяг фінансової позики 
буде переглянутий.

Враховуючи викладене, Головою Наглядової ради Товариства 
Кравцем Д.І. запропоновано для голосування такий проект рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року



з дати проведення цього засідання Наглядової ради Товариства значного 
правочину, а саме, укладення договору позики з Акціонерним Товариством 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (Код ЄДРПОУ 
20077720) на суму до 200 000 000, 00 гри. відповідно до умов, запропонованих 
Акціонерним Товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України», викладених у проекті договору позики.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 
(одного) року з дати проведення цього засідання Наглядової ради Товариства 
здійснити всі дії щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного в 
пункті 1 цього рішення.

3. Доручити Генеральному директору Товариства Донченко І.С. 
звернутися до Фонду державного майна України щодо погодження значного 
правочину відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про приватизацію 
державного та комунального майна».

Інших пропозицій не надходило.
Г олосували:
«за» -  4 голоси;
«проти» - 0 голосів;
«утримався» - 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

СЛУХАЛИ з питання №2 порядку денного Члена Наглядової ради 
Андрієнко М.Г., яка наголосила, що для цілей виконання пункту 2.4 договору 
позики не пізніше ніж протягом одного місяця з дати укладення договору 
Товариство зобов’язано укласти з банками, в яких у нього вже відкриті рахунки 
та будуть відкриті рахунки в подальшому, додаткові угоди до договорів 
банківського рахунку, які передбачають щоденне договірне/безспірне списання 
таким банком грошових коштів з усіх рахунків Товариства на рахунок відкритий 
в державному банку, та надати АТ «НАК «Нафтогаз України» завірені належним 
чином копії таких додаткових угод у строк 5 (п’ять) банківських днів з моменту 
їх укладення.

Також, Товариству необхідно укласти з АБ «Укргазбанк» договір про 
договірне списання, який передбачає договірне/безспірне списання банком з 
раніше зазначеного відкритого рахунку в державному банку, грошових коштів на 
рахунок АТ «НАК «Нафтогаз України, що зазначено в розділі 10 договору позики 
у строки та у розмірі, що забезпечать виконання Товориством зобов’язань за 
пунктом 2.4 договору позики, без подання АТ «НАК «Нафтогаз України» 
платіжного доручення, та надати АТ «НАК «Нафтогаз України» завірені 
належним чином копії таких договорів у строк 5 (п’ять) банківських днів з 
моменту їх укладення.

АТ «Одеська ТЕЦ» має неухильно дотримуватися умов договору позики та 
обов’язково виконати наведені вище умови.

На запитання Генерального директора Товариства Донченко І.С., Член 
Наглядової ради Андрієнко М.Г. повідомила, що договір на договірне списання 
грошових коштів з рахунку має бути відкритий саме в державному банку, в АТ 
«Укргазбанк».



На запитання Генерального директора Товариства Донченко І.С., Член 
Наглядової ради Андрієнко М.Г. повідомила, що дійсно, з метою виконання АТ 
«Одеська ТЕЦ» умов договору на постачання природного газу з ТОВ «Нафтогаз- 
Трейдинг» в частині своєчасної оплати за поставлений природний газ, також 
передбачено укладання договору на договірне списання коштів з рахунку, 
відкритому в АТ «Ощадбанк». В такому разі першочерговим є списання грошових 
коштів з рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк», для погашення заборгованості 
перед ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» за поставлений природний газ.

Надалі мають списуватись грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ 
«Укргазбанк», згідно з договором про договірне списання для погашення суми 
позики перед АТ «НАК «Нафтогаз України».

Але надана сума позики дає можливість Товариству своєчасно сплачувати 
за поставлений природний газ ТОВ «Нафтогаз-Трейдинг», без застосування 
механізму договірного списання грошових коштів, тому така ситуація не має 
статися.

Враховуючи викладене, Головою Наглядової ради Товариства 
Кравцем Д.І. запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Взяти до уваги інформацію, повідомлену Андрієнко М.Г., та доручити 
Генеральному директору Товариства Донченко І.С. вчинити дії, направлені 
на укладання договору про договірне списання грошових коштів з рахунків 
АТ «Одеська ТЕЦ» для забезпечення виконання договору позики перед АТ 
«НАК «Нафтогаз України”.

Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
«за» -  4 голоси;
«проти» - 0 голосів;
«утримався» - 0 голосів.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного Члена Наглядової ради 
Андрієнко М.Г., яка повторно зазначила, що сума позики, отриманої по договору 
з АТ «НАК «Нафтогаз України», має повертатися Товариством за рахунок коштів, 
отриманих від здійснення звичайної господарської діяльності.

В разі наявності заборгованості щодо повернення суми позики, буде 
здійснюватиметься договірне списання з рахунку, на якому будуть 
акумулюватися грошові кошти, що надходитимуть з інших рахунків, які 
Товариство використовує для здійснення господарської діяльності.

Невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань по договору 
позики Товариство несе відповідальність у порядку, встановленому договором та 
чинним законодавством України, у разі порушення строку повернення суми 
позики за траншем, зазначеного в пункті 2.4. договору позики, сума непогашеної 
у строк позики за траншем вважається простроченою. Товориство на вимогу АТ 
«НАК «Нафтогаз України» сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми 
траншу(шів), з якої допущено прострочення виконання, за кожний день



прострочення, але в будь-якому випадку не більше 2 % (двох відсотків) від суми 
позики.

Враховуючи викладене, Андрієнко М.Г. звернула увагу на відповідальне 
ставлення АТ «Одеська ТЕЦ» щодо виконання умов договору позики в частині 
повернення суми позики АТ «НАК «Нафтогаз України». Оскільки невиконання 
договору позики з боку АТ «Одеська ТЕЦ» може призвести до нарахування пені 
та припинення фінансування з боку АТ «НАК «Нафтогаз України».

Також, відповідно до умов договору позики Товариство має отримати від 
АТ «НАК «Нафтогаз України» письмове погодження у разі необхідності 
відкриття Товариством нових рахунків, на які можуть надходити кошти від 
здійснення поточної господарської діяльності, щоб надалі й з цих рахунків кошти 
перераховувались на рахунок, з якого здійснюватиметься договірне списання в 
разі наявності заборгованості АТ «Одеська ТЕЦ» по договору позики.

Враховуючи викладене, Головою Наглядової ради Товариства 
Кравцем Д.І. запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Взяти до уваги інформацію, повідомлену Андрієнко М.Г. та доручити 
Генеральному директору Товариства Донченко І.С. письмово погоджувати в 
установленому порядку відкриття нових рахунків Товариства, на які можуть 
надходити кошти від здійснення поточної господарської діяльності”.

Інших пропозицій не надходило.
Г олосували:
«за» -  4 голоси;
«проти» - 0 голосів;
«утримався» - 0 голосів;
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

СЛУХАЛИ з питання № 4 порядку денного Голову Наглядової ради 
Кравця Д.І., який повідомив, що після виключення ТЕЦ, акції яких передають до 
статутного капіталу АТ «НАК «Нафтогаз України», з переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, державними виконавцями були поновлені виконавчі 
провадження та накладені арешти на рахунки. При цьому, згідно з постановами 
державних виконавців арешти було накладено на відкриті рахунки, а також на 
майбутнє, в разі відкриття нових рахунків. Так, по деяких ТЕЦ, акції яких 
вирішено передати до статутного капіталу АТ «НАК «Нафтогаз України», 
накладено арешти державними виконавцями. Про наявність постанов про арешт 
рахунків на майбутнє з’ясувалось під час відкриття рахунків з метою організації 
процесу отримання позики від АТ «НАК «Нафтогаз України».

Генеральний директор Донченко І.С. повідомив, що в АТ «Одеська ТЕЦ» 
арештів на рахунках немає.

Член Наглядової Ради Андрієнко М.Г. повідомила, що по інших ТЕЦ є така 
проблема, та можливі ризики накладання арешту на рахунки ТЕЦ. В 
опалювальний сезон є ризики того, що можуть бути поновлені виконавчі 
провадження або відкриті нові виконавчі провадження, в рамках яких буде 
накладено арешт на рахунки Товариства, не дивлячись на наявні законодавчі



заборони, що відповідно заблокує роботу ТЕЦ. Це високий ризик, тому 
Генеральний директор Товариства має обов’язково забезпечити зі свого боку 
вчинення всіх дії, направлених на запобігання та скасування таких арештів, 
оскільки є законодавчі механізми для їх зняття.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект 
рішення:

“Взяти повідомлену інформацію до уваги, рекомендувати 
Генеральному директору Товариства Донченко І.С. негайно інформувати 
членів Наглядової ради Товариства в разі накладання арешту на рахунки та 
вчинити всіх дій, направлених на попередження та скасування таких 
арештів”.

Інших пропозицій не надходило.
Г олосували:
«за» -  4 голосів;
«проти» - 0 голосів;
«утримався» - 0 голосів;
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного Члена Наглядової ради 
Товариства Андрієнко М.Г., яка повідомила, що питання забезпечення 
ефективної роботи АТ «Одеська ТЕЦ» в опалювальному сезоні 2021/2022 та 
розгляд технічної можливості відмови АТ «Одеська ТЕЦ» від генерації 
електричної енергії в умовах зростання ціни на природний газ для виробництва 
електричної енергії є нагальною проблемою.

Так, продовження діяльності АТ «Одеська ТЕЦ» у звичайному режимі 
роботи з генерацією електричної енергії є збитковим, але за інформацією від 
технічних служб Товариства є необхідним, враховуючи певні технологічні 
особливості виробництва теплової енергії. Тому, АТ «Одеська ТЕЦ» продовжує 
роботу в режимі генерації теплової та електричної енергії.

Член Наглядової ради Товариства Андрієнко М.Г. запропонувала 
сформувати відповідальним службам Товариства фінансові розрахунки 
результатів роботи ТЕЦ з генерацією електричної енергії, враховуючи різні 
режими, та розрахувати найменш збиткову модель роботи ТЕЦ з генерацією 
електричної енергії та надати її для розгляду членам Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Донченко І.С. повідомив, що на попередньому тижні 
на АТ «Одеська ТЕЦ» були представники АТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ 
«Нафтогаз Тепло», які разом з технічним персоналом Товариства спільно 
опрацьовували оптимальні режими використання обладнання для того, щоб 
забезпечити генерування теплової енергії належної якості та опрацювання 
режиму з мінімальною генерацією електричної енергії на цьому обладнанні.

Головою Наглядової ради Кравцем Д.І. повідомлено, що рішення НКРЕКП 
щодо компенсації збитків від генерації електричної енергії до теперішнього часу 
немає та не відомо, в якій формі воно має бути представлено. Так, НКРЕКП



звернулось до Кабінету Міністрів України щодо можливості реалізовувати 
підприємствами теплоенергетики вироблену електричну енергію за собівартістю. 
Друга ініціатива надійшла від НЕК «Укренерго», яка намагається збалансувати 
електричну систему країни, залучаючи ТЕЦ для генерації для покриття пікових 
навантажень. Але необхідно розуміти, які режими роботи Товариства можливі, 
та. які збитки може отримати Товариство, а також, які дії мають бути вчинені для 
усунення цього, і тільки після цього будемо готові звернутися до органів 
державної влади для отримання можливих шляхів вирішення цієї проблеми.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект 
рішення:

“Зобов’язати Генерального директора Товариства Донченко І.С. 
надати розрахунок фінансового результату від проходження опалювального 
сезону з режимом оптимальної генерації електричної енергії на тепловому 
навантаженні для розгляду на наступному засіданні Наглядової ради”.

Інших пропозицій не надходило.
Г олосували:
«за» -  4 голосів;
«проти» - 0 голосів;
«утримався» - 0 голосів;
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

СЛУХАЛИ з питання № 6 порядку денного Члена Наглядової ради 
Товариства Андрієнко М.Г., яка повідомила, що враховуючи рішення РНБО 
щодо інформування про проходження опалювального сезону 2021/2022 
підприємствами теплоенергетики, наразі існує необхідність організації процесу в 
Товаристві складання довідково-аналітичних матеріалів з питань виробничо- 
господарської діяльності підприємств теплоенергетики на щоденній основі

А оскільки є рішення Кабінету Міністрів України про передачу до 
статутного капіталу АТ «НАК «Нафтогаз України» акцій шести ТЕІД, в тому числі 
АТ «Одеська ТЕІД», відповідальні структурні підрозділи АТ «НАК «Нафтогаз 
України» збирають та формують відповідні довідково-аналітичних матеріалів по 
кожній ТЕЦ.

На запитання Голови Наглядової ради Кравця Д.І., Генеральний директор 
Товариства Донченко І.С. повідомив, що з початком опалювального сезону 
готується відповідна інформація на щоденній основі та в робочому режимі 
надається відповідальним структурним підрозділам АТ «НАК «Нафтогаз 
України».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект 
рішення:

“Генеральному директору Товариства Донченко І.С. забезпечити 
складання та надання відповідальним структурним підрозділам АТ «НАК 
«Нафтогаз України» на щоденній основі інформації за відповідними 
формами про проходження опалювального сезону 2021/2022”.



СЛУХАЛИ з питання № 7 порядку денного Голову Наглядової ради 
Товариства Кравця Д.І., який запропонував перенести наступну дату 
проведення засідання Наглядової ради з 22 листопада 2021 року об 14-00 годині, 
що визначено рішенням Наглядової ради згідно з протоколом № 14/2021 від
25.10.2021 року, на 13 грудня 2021 року на 14-00 год.

Відповідно до п. 6.9. Положення про Наглядову раду АТ «Одеська ТЕЦ», 
затвердженому річними загальними зборами акціонерів АТ «Одеська ТЕЦ» від
29.04.2021 протокол № 2 від 11.05.2021 року, Наглядова рада може приймати 
рішення шляхом проведення голосування з використанням засобів 
телекомунікаційного зв’язку. Засідання Наглядової ради з використанням засобів 
телекомунікаційного зв’язку проводиться за рішенням Голови Наглядової ради, а 
у випадку його відсутності -  за рішенням Заступника Голови Наглядової ради. 
Проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів 
телекомунікаційного зв’язку проводиться в порядку визначеному для очного 
засідання Наглядової ради.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект 
рішення:

1. Перенести наступну дату проведення засідання Наглядової ради 
на 13 грудня 2021 року о 14-00 годині.

2. Провести засідання Наглядової ради 13.12.2021 року о 14-00 
годині з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку.

Інших пропозицій не надходило.
Голосували:
«за» -  4 голоси;
«проти» - 0 голосів;
«утримався» - 0 голосів;
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Всі питання порядку денного вичерпано, засідання Наглядової ради 
оголошено закритим.

Члени Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Голова Наглядової ради
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м. Київ
ДОГОВІР ПОЗИКИ №

«___» _________2021 року

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України», далі - Позикодавець, в особі голови казначейських операцій «Групи 
Нафтогаз» - начальника Казначейського департаменту Чумака Романа 
Миколайовича, який діє на підставі довіреності №14-319 від 22.12.2020, з однієї 
сторони,

та
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ», далі - Позичальник, в 

особі Генерального директора Донченко Івана Сергійовича, який діє на підставі 
Статуту та рішення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом
від_____  №______ , з другої сторони, далі разом - Сторони, а кожна окремо -
Сторона, керуючись вимогами чинного законодавства, уклали цей Договір позики 
(далі - Договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Позикодавець передає у власність Позичальнику протягом строку дії 

цього Договору грошові кошти у сумі до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 
(далі -  сума позики), а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві суму 
грошових коштів, що дорівнює сумі отриманої ним позики, у строк та в порядку, 
що встановлені цим Договором.

1.2. Проценти за позикою виданою за цим Договором не нараховуються.

2. Порядок виконання Договору
2.1. Передача Позикодавцем Позичальнику грошових коштів за цим 

Договором може здійснюватися протягом 365 календарних днів з дати його 
укладення (Граничний строк погашення) одноразово повною сумою позики або 
частинами (далі -  транші) за відповідними заявками Позичальника, загальна сума 
яких не може перевищувати суму позики, що зазначена в п.1.1. цього Договору.

2.2. Позичальник передає Позикодавцю заявку на отримання траншу, 
оформлену у вигляді листа за підписом уповноваженої особи Позичальника з 
додаванням документу, що підтверджує такі повноваження, шляхом надіслання на 
поштову адресу Позикодавця.

У заявці Позичальника зазначається сума траншу, строк його надання та строк 
повернення такого траншу, який не може перевищувати Граничний строк 
погашення.

2.3. У разі відсутності у Позикодавця зауважень та/або заперечень до наданої 
згідно з пунктом 2.2 цього договору заявки, Позикодавець передає грошові кошти 
за кожним траншем позики шляхом перерахування відповідної суми грошових 
коштів на банківський рахунок Позичальника протягом 10 (десяти) робочих днів з 
дати отримання ним відповідної заявки Позичальника.

2.4. Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцеві суму позики, 
отриману за відповідним траншем, у термін, зазначений у відповідній заявці 
Позичальника.

2.5. Позичальник повертає суму позики шляхом перерахування грошових 
коштів на рахунок Позикодавця зазначений в розділі 10 цього Договору.



2.6. Сума позики, надана Позичальнику за цим Договором, може бути 
повернута Позичальником достроково (з урахуванням строку, встановленого у 
заявці) повною сумою відповідного траншу, або частинами.

2.7. Сума позики, отриманої за відповідним траншем, вважається повернутою 
Позикодавцеві з моменту зарахування відповідної грошової суми за цим траншем 
на банківський рахунок Позикодавця.

2.8. Право власності на грошові кошти за траншем переходить від 
Позикодавця до Позичальника в момент списання відповідної грошової суми, що 
позичається, з банківського рахунку Позикодавця.

Право власності на грошові кошти при поверненні позики за відповідним 
траншем переходить від Позичальника до Позикодавця в момент зарахування 
відповідної грошової суми на банківський рахунок Позикодавця.

2.9. Сторони домовились, що зобов’язання з повернення суми позики може 
бути виконано шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до 
статті 601 ЦК України та умов цього Договору.

2.10. Для цілей виконання пункту 2.4 цього Договору не пізніше ніж протягом 
одного місяця з дати укладення цього Договору Позичальник зобов’язується:

2.10.1. Укласти з банками, в яких у нього вже відкриті рахунки та будуть 
відкриті рахунки в подальшому, додаткові угоди до договорів банківського 
рахунку, які передбачають щоденне договірне/безспірне списання таким банком 
грошових коштів з усіх рахунків Позичальника, крім рахунків Позичальника 2604* 
«Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання», на рахунок Позичальника 
№ иА 91328840000002600830102105, відкритий в АТ «Ощадбанк», без подання 
Позичальником платіжного доручення (забезпечувальний захід виконання 
зобов’язань), та надати Позикодавцю завірені належним чином копії таких 
додаткових угод у строк 5 (п’ять) банківських днів з моменту їх укладення.

2.10.2. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір про договірне списання, який 
передбачає договірне/безспірне списання банком з рахунку Позичальника 
№ ІІА91328840000002600830102105, відкритий в АТ «Ощадбанк», грошових 
коштів на рахунок Позикодавця, зазначений в розділі 10 цього Договору у строки 
та у розмірі, що забезпечить виконання Позичальником зобов’язань за пунктом 2.4 
цього Договору, без подання Позичальником платіжного доручення 
(забезпечувальний захід виконання зобов’язань), та надати Позикодавцю завірені 
належним чином копії таких договорів у строк 5 (п’ять) банківських днів з 
моменту їх укладення.

2.10.3. Відкриття Позичальником нових банківських рахунків допускається 
виключно у випадку отримання Позичальником попереднього письмового 
погодження від Позикодавця на відкриття таких рахунків. У разі відкриття 
Позичальником протягом строку дії цього Договору за письмовим погодженням з 
Позикодавцем нових банківських рахунків, Позичальник зобов’язується включати 
до відповідних договорів банківського рахунку зазначені вище умови щодо 
договірного/безспірного списання грошових коштів на рахунок Позичальника 
№ иА 91328840000002600830102105, відкритий в АТ «Ощадбанк», та надавати 
Позикодавцю завірені належним чином копії таких договорів/додаткових угод 
тощо у строк 5 (п’яти) банківських днів з моменту їх укладення.
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3. Відповідальність сторін
3.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань за цим 

Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому цим 
Договором та чинним законодавством України.

3.2. У разі порушення строку повернення суми позики за траншем, 
зазначеного в пункті 2.4. цього Договору, сума непогашеної у строк позики за 
траншем вважається простроченою. Позичальник на вимогу Позикодавця сплачує 
пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми траншу(шів), з якої допущено прострочення 
виконання, за кожний день прострочення, але в будь-якому випадку не більше 2 % 
(двох відсотків) від суми позики.

3.3. Позичальник несе відповідальність за реальні документально 
підтверджені збитки, спричинені Позикодавцю внаслідок неналежного виконання 
Позичальником своїх зобов'язань. Факти неналежного виконання Позичальником 
своїх зобов’язань та розмір збитків, що підлягають відшкодуванню ним, 
встановлюються у визначеному чинним законодавством порядку.

3.4. У випадку невиконання зобов’язання, встановленого пунктом 2.10. цього 
Договору Позичальник на вимогу Позикодавця сплачує штраф у розмірі 10 % від 
фактично отриманої суми позики на момент встановлення факту такого 
невиконання за кожен такий випадок.

4. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)
4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком дії 
форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час 
укладення Договору та виникли поза волею Сторін і безпосередньо впливають на 
виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором (аварія, катастрофа, 
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, рішення органів державної влади тощо).

4.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором 
внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 5 (п’яти) 
календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у 
письмовій формі.

4.3. Достатнім доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх 
дії є відповідні документи, які видаються компетентним та уповноваженим на те 
органом держави, зокрема сертифікат Торгово-промислової палати України. Строк 
для надання доказів виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії 
становить 14 (чотирнадцять) робочих днів з дати виникнення таких обставин. У 
разі надання Стороною доказу виникнення обставин непереборної сили строк 
виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії таких 
обставин.

4.4. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови 
Позичальника від виконання зобов’язань з повернення суми позики, що підлягає 
поверненню відповідно до умов цього Договору, та яка не була повернена до їх 
виникнення.

4.5. У разі, коли строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної 
сили) продовжується більше ніж ЗО (тридцять) календарних днів, Сторони, за 
ініціативи будь-якої Сторони, приймають рішення щодо подальшого виконання 
цього Договору та у разі необхідності вносять зміни до Договору в установленому 
порядку. З



5. Порядок вирішення спорів
5.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються 

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
5.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у 

судовому порядку згідно з чинним законодавством України і умовами цього 
Договору.

5.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про 
захист своїх прав за цим Договором (строк позовної давності), встановлюється 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Строк дії Договору
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін і діє до 
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7. Санкційне застереження
7.1. Позикодавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір у 

разі, якщо:
-Позичальника та/або учасника позичальника, та/або кінцевого 

бенефіціарного власника Позичальника внесено до списку санкцій OFAC 
Сполучених Штатів Америки (переліку осіб, до яких застосовані санкції, що 
визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the 
Treasury);

-до Позичальника та/або учасника Позичальника, та/або кінцевого 
бенефіціарного власника Позичальника, та/або товарів чи послуг Позичальника 
застосовано обмеження (санкції) інших, ніж OFAC, державних органів США, 
режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору;

-Позичальника та/або учасника Позичальника, та/або кінцевого бенефіціара 
власника Позичальника внесено до списку санкцій Європейського Союзу 
(Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions);

- Позичальника та/або учасника Позичальника, та/або кінцевого 
бенефіціарного власника Позичальника внесено до списку санкцій Her Majesty’s 
Treasury Великої Британії (список осіб, включених до Consolidated list of financial 
sanctions targets in the UK та до List of persons subject to restrictive measures in view 
of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office of 
Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury);

- Позичальника та/або учасника Позичальника, та/або кінцевого
бенефіціарного власника Позичальника внесено до списку санкцій Ради Безпеки 
ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 
(Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено 
фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради 
Безпеки ООН).

7.2. Позикодавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір 
у разі, якщо:

- Позичальника та/або учасника Позичальника, та/або кінцевого
бенефіціарного власника Позичальника внесено до списку санкцій Ради 
національної безпеки і оборони України (переліку осіб, до яких рішеннями Ради 
національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента
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України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні 
заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції»), якщо 
виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки 
і оборони України;

- щодо виконання умов Договору рішеннями Ради національної безпеки і 
оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано 
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 
відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції»), якщо виконання Договору 
суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

8. Антикорупційне застереження
8.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх 

афілійовані особи, працівники та уповноважені представники не виплачують, не 
пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або 
цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи 
рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи 
досягнення інших неправомірних цілей.

8.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх 
афілійовані особи, працівники та уповноважені представники не здійснюють дії, 
що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як 
дача/отримання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також дії, що 
порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

8.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь- 
яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових 
сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу послуг (робіт) та іншими, не 
перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну 
залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких 
дій на користь стимулюючої його Сторони.

9. Інші умови Договору
9.1. Сторони гарантують отримання усіх дозволів, погоджень, рішень та 

інших документів, необхідних для підписання та виконання Договору відповідно 
до вимог чинного законодавства України та своїх установчих документів.

9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою 
Сторін та оформляються додатковою угодою до Договору, окрім змін 
місцезнаходження Сторін, їх банківських реквізитів, найменування та системи 
оподаткування; такі повідомлення повинні бути надіслані у письмовій формі -  
листом, який є невід’ємною частиною Договору, протягом 5 (п’яти) календарних 
днів з дати виникнення відповідної зміни.

9.3. Будь-які листи, повідомлення, інші відправлення стосовно цього Договору 
вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані за реквізитами, 
зазначеними в розділі 10 цього Договору, або за реквізитами, зазначеними в 
письмовому повідомленні, надісланому відповідно до пункту 9.2 цього Договору.

9.4. Позичальник не має права передавати свої права та (або) обов’язки в 
цілому або частково за цим Договором третім особам без попередньої письмової 
згоди на те Позикодавця.
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9.5. Сторони погодилися, що будь-які матеріали, інформація та відомості, які 
стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім 
особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім 
випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, 
документів для виконання цього Договору або сплати податків, інших 
обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством 
України.

9.6. У випадку прийняття уповноваженими органами України нормативно- 
правових актів, які змінюють порядок укладання, виконання, внесення змін або 
розірвання такого виду договорів, Сторони зобов'язуються виконати вимоги цих 
нормативно-правових актів.

9.7. У разі зміни організаційно-правової форми та (або) злиття та (або) іншого 
перетворення однієї зі Сторін, і, внаслідок цього, передачі прав та зобов'язань за 
цим Договором, зазначена Сторона зобов'язана належним чином забезпечити 
правонаступництво.

9.8. Позичальник підтверджує, що він ознайомлений із Антикорупційною 
програмою акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України», розміщеною на офіційному сайті Позикодавця, та зобов’язується 
дотримуватись її принципів та вимог.

9.9. Цей Договір складений українською мовою та підписаний у двох 
примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для 
кожної із Сторін.

10. Місцезнаходження та

Позикодавець:
Акціонерне товариство 

«Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 
20077720
Місцезнаходження: 01601, 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 
Телефон: 044 586-35-37 Факс: 044 586-33-10 
ІВАІЧ: иА153204780000000000260011166
в АБ «УКРГАЗБАНК»
Інд. податковий №200777226658
Має статус платника податку на прибуток на
загальних умовах

(посада)
/ /(підпис) М. П.

банківські реквізити Сторін 

Позичальник:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОДЕСЬКА ТЕЦ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 
05471158
Місцезнаходження: 65003,
м. Одеса, вул. Церковна, 29
Тел.: 048 705-93-01 Факс: 048 723-12-94
ІВАІЧ:______________________________
в АБ «УКРГАЗБАНК»
Інд. податковий № 054711515013
Має статус платника податку на прибуток
на загальних умовах.

Генеральний директор 
АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»(посада)
_______________/ Донченко І.С. /(підпис) М. П.
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