ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку
25 червня 2021 року

м. Полтава

№6

Головуючий: Бєлашов Сергій Володимирович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Матюшенко Олексій Володимирович –
заступник голови постійної комісії, Мірошніченко Людмила Вікторівна –
заступник голови постійної комісії (зв'язок через відеоконференцію), Копотун
Костянтин Іванович – секретар постійної комісії, Устименко Юлія Сергіївна.
Відсутні члени постійної комісії: Говоренко Володимир Олександрович –
заступник голови постійної комісії.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович

перший заступник голови обласної ради

Бєлоножко
Олег Вячеславович

заступник голови обласної ради

Чепурко
Олексій Григорович

заступник голови обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови обласної державної
адміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної
ради

Левакіна
Оксана Віталіївна

заступник
керуючого
справами
начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності ради
виконавчого апарату обласної ради

‒
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Величко
Ольга Володимирівна

депутат обласної ради

Кулинич
Віталій Іванович

директор Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального господарства обласної
державної адміністрації

Марчишинець
Сергій Миколайович

тимчасово виконувач обов’язків
начальника Управління інфраструктури
та цифрової трансформації обласної
державної адміністрації

Особік
Ірина Станіславівна

заступник директора Департаменту –
начальник управління містобудування і
архітектури Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального господарства обласної
державної адміністрації

Олексенко
Олександр Сергійович

генеральний директор Полтавського
обласного комунального виробничого
підприємства теплового господарства
«Полтаватеплоенерго»

Рева
Едуард Васильович

начальник
Управління
комунального господарства
державної адміністрації

Погрібняк
Сергій Станіславович

Голова
правління
АТ
«Оператор
газорозподільної системи «Полтавагаз»

Приймак
Дмитро Васильович

директор
Обласного
комунального
виробничого підприємства теплового
господарства «Лубнитеплоенерго»

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної
ради

Третяк
Микола Юрійович

заступник генерального директора з
економіки та фінансів КП ПОР
«Полтававодоканал»

Ясинська
Мирослава Євгенівна

голова ОСББ «СОКОЛ»

житловообласної

3

Порядок денний:
1. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Схеми планування
території Полтавської області».
2. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної
програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої
продовжено до 2021 року».
3. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку об’єктів, на
які у 2021 році будуть спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до
Обласної програми "Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії
якої продовжено до 31.12.2021».
4. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 12 липня 2018 року № 777 «Про затвердження форм заяв та форм
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги (послуги з
постачання теплової енергії, централізованого опалення, централізованого
постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого
водовідведення) на плановий період, поданих для їх встановлення
підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад
Полтавської області».
5. Про розгляд проєкту рішення «Про повернення в управління обласної
ради ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"».
6. Про розгляд проєкту рішення «Про надання дозволу Полтавському
обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства
«Полтаватеплоенерго» на придбання транспортних засобів через фінансовий
лізинг з АТ «Укрексімбанк».
7. Про розгляд проєкту рішення «Про надання дозволу Полтавському
обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства
«Полтаватеплоенерго» на внесення змін в умови кредитування по кредитному
договору № 1211/2020/ПОД-МСБ від 30.07.2020 в частині зміни переліку
обладнання, що надано в якості забезпечення по кредитному договору з
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ
«УКРГАЗБАНК».
8. Про розгляд проєкту рішення «Про приєднання до всеукраїнської
ініціативи "Без бар’єрів" та підписання Меморандуму про розвиток
безбар’єрної архітектури в Полтавській області».
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9. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Президента України В. Зеленського, Голови Верховної Ради
України Д. Разумкова, Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля щодо вирішення
проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та
постачання гарячої води».
10. Про
розгляд
листа
генерального
директора
КП
ПОР
«Полтававодоканал» В. Воротинцева щодо надання погодження на зменшення
розміру відрахувань частини чистого прибутку за 1 квартал 2021 року на суму
визначених капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні роботи
капітального характеру каналізаційного колектору заводу «ГРЛ» д 900 по
вул. Космічній в с. Яр.
11. Про
розгляд
листа
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка стосовно виділення коштів в розмірі
10 млн грн на поповнення статутного капіталу відповідно до рішення
пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії обласної ради сьомого скликання
від 20.12.2019 № 1245 «Про затвердження Обласної програми фінансової
підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідноканалізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
12. Про
розгляд
листа
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка щодо напрямків використання коштів,
виділених підприємству за рішенням сесії від 12 березня 2020 року.
13. Про
розгляд
листа
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка щодо перегляду тарифів для ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго».
14. Про
розгляд
листа
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка щодо питання газопостачання
підприємства.
15. Про розгляд листів Голови правління АТ «Оператор газорозподільної
системи "Полтавагаз"» С. Погрібняка стосовно заборгованості ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» за послуги розподілу природного газу.
16. Про розгляд листа директора ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»
Д. Приймака щодо підтвердження різниці в цінах на природний газ.
17. Про розгляд листа голови ОСББ «СОКОЛ» М. Ясинської стосовно
вирішення питання щодо фінансування ремонтних робіт на аварійній ділянці
каналізаційного колектору по проспекту Миру, 36 у місті Полтаві.
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18. Про розгляд листа громадської організації «Рідна Полтавщина»
стосовно підвищення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради
вартості комунальних послуг.
19. Про розгляд звернення громадської організації «Асоціація пішоходів
України» щодо використання комунальними службами кавової гущі, як засобу
боротьби з ожеледицею у населених пунктах області.
20. Про розгляд та затвердження плану роботи постійної комісії обласної
ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку на II півріччя 2021 року.
21. Різне.
Голосували за основу порядку денного: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не
голосували – 0.
Головуючий запропонував включити додатково до порядку денного засідання
наступні питання:
1. Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання
теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним
комунальним
виробничим
підприємством
теплового
господарства
«Лубнитеплоенерго».
2. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області
на 2017 – 2021 роки».
3. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласної
Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 – 2024 роки».
Голосували за включення даних питань до порядку денного: за – 5, проти – 0,
утримались – 0, не голосували – 0.
Головуючий запропонував зняти з розгляду порядку денного питання № 9 та № 14
відповідно до поданих листів.
Голосували за зняття питань з порядку денного: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не
голосували – 0.
Головуючий запропонував розглянути питання порядку денного об’єднавши їх
блоками, а саме:
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1. План роботи постійної комісії обласної ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку на II півріччя 2021 року.
2. Проєкти рішень, які виносяться на розгляд чергової сесії обласної ради.
3. Листи і звернення підприємств, організацій та установ.
Голосували за порядок денний в цілому: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не
голосували – 0.
Головуючий перед початком розгляду питань порядку денного наголосив, що
відповідно до Рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні
постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді
питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного
самостійного публічного оголошення про це під час засідання.
1. Про розгляд та затвердження плану роботи постійної комісії обласної
ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку на II півріччя 2021 року.
СЛУХАЛИ: С. Бєлашова, який зазначив, що на даний час план роботи
постійної комісії розроблений на підставі пропозицій, наданих структурними
підрозділами Полтавської обласної державної адміністрації щодо розгляду
питань, які знаходяться у компетенції постійної комісії.
Також до плану роботи було включено пропозиції, які надані
Матюшенком Олексієм Володимировичем.
Якщо в когось із членів постійної комісії будуть з’являтися пропозиції
щодо плану роботи на II півріччя 2021 року, попросив надсилати їх у письмовій
формі на електронну пошту обласної ради. Дані пропозиції будуть внесені до
плану роботи постійної комісії додатково.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку на II півріччя 2021 року.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Схеми планування
території Полтавської області».
СЛУХАЛИ: В. Кулинича, який зазначив, що прийняття даного рішення
обумовлене необхідністю внесення змін до Схеми планування території
Полтавської області з метою будівництва автомобільної дороги державного
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значення М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу міста Кременчука з
мостовою переправою через річку Дніпро Полтавської області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Кулинича взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Схеми планування
території Полтавської області».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної
програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої
продовжено до 2021 року».
СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що прийняття рішення дозволить здійснити
додаткове фінансування для реалізації проєктів з будівництва та капітального
ремонту артезіанських свердловин. Реалізація проєкту рішення передбачає
фінансування у розмірі 36724, 432 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:
О. Матюшенко – наголосив, що органи місцевого самоврядування готові до
співфінансування 50/50 від кошторисної вартості проєктів заходів щодо будівництва
та реконструкції водогонів.
Є. Греков – зазначив, що питання будівництва водогонів порушувалося неодноразово і
буде включено до нової Обласної програми «Питна вода Полтавщини» в ході її
розробки.
В обговорені питання взяли участь: Л. Босенко, О. Величко, К. Копотун.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Обласної програми
«Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до
2021 року».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку об’єктів, на
які у 2021 році будуть спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до
Обласної програми "Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії
якої продовжено до 31.12.2021».
СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що прийняття рішення дозволить
реалізацію 13 проєктів з будівництва та капітального ремонту артезіанських
свердловин, а також проведення аналізу сучасного стану водоспоживання в
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об’єднаних територіальних громадах Полтавської області. Реалізація проєкту
рішення потребує фінансування з обласного бюджету у розмірі 19,3 млн грн.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження переліку об’єктів, на які у
2021 році будуть спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до
Обласної програми "Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії
якої продовжено до 31.12.2021».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 12 липня 2018 року № 777 «Про затвердження форм заяв та форм
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги (послуги з
постачання теплової енергії, централізованого опалення, централізованого
постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого
водовідведення) на плановий період, поданих для їх встановлення
підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад
Полтавської області».
СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що внесення змін пов’язано із передачею у
комунальну власність територіальної громади міста Миргорода підприємств
ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» та ОКВПВКГ «Миргородводоканал», а
також звернення ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» щодо затвердження форм для
розрахунків двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з постачання
теплової енергії.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від
12 липня 2018 року № 777 «Про затвердження форм заяв та форм розрахунків
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а
також розрахунків тарифів на комунальні послуги (послуги з постачання
теплової енергії, централізованого опалення, централізованого постачання
гарячої
води,
централізованого
водопостачання,
централізованого
водовідведення) на плановий період, поданих для їх встановлення
підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад
Полтавської області».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання
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теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним
комунальним
виробничим
підприємством
теплового
господарства
«Лубнитеплоенерго».
СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що відповідно до Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України № 869
від 1 червня 2011 року передбачено щорічне встановлення тарифів на послуги з
постачання теплової енергії і постачання гарячої води. Обласне комунальне
виробниче підприємство теплового господарства «Лубнитеплоенерго» подало
відповідні розрахунки, на підставі яких було підготовлено проєкт рішення.
Д. Приймака, який зазначив, що підприємство довело до відома споживачів
інформацію про наміри здійснити зміну тарифів. Зауважень та пропозицій від
фізичних та юридичних осіб не надходило.
ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» має на своєму балансі:
- 13 котелень у містах Лубни та Пирятин;
- загальна встановлена теплова потужність становить 97,896 Гкал/год;
- 3 центральних теплових пункти у м. Лубни;
- 29,0 км теплових мереж у двотрубному вимірі;
- підключене теплове навантаження 42,248 Гкал/год;
- в котельних встановлено 48 котел, з них 39 експлуатуються понад
нормативний термін;
- знос основних засобів становить 93,5%;
- чисельність працівників 191 осіб.
Опалювальна площа 554,8 тис. м2, кількість опалювальних об’єктів 479,
абонентів з гарячого водопостачання 5070.
На сьогоднішній день на підприємстві діють тарифи, які затверджені у
2018 році. Збитки підприємства у 2019 році склали 4009,8 тис. грн, у 2020 році
13930 тис. грн. У разі залишення тарифів на теплову енергію без змін,
підприємство отримає збитки в розмірі 25861 тис. грн.
Проєктом рішення передбачається тарифи для населення збільшити на
27,1%.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – запитав, чому з 2018 року не змінювалися тарифи. По якій ціні
підприємство закуповує газ.
О. Лемешко – запитав, прийняття законопроєкту 3508, що змінить для підприємства.
О. Чепурко – запитав, в разі залишення тарифів без змін, які збитки підприємство
отримає на кінець року.
О. Олексенко – запропонував підготувати Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо вжиття заходів по зменшенню вартості природного
газу для підприємств теплокомуненерго з метою зниження вартості теплової
енергії.
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К. Копотун – поцікавився, які перспективи повернення боргів постачальнику,
хто буде компенсувати збитки та різницю в тарифах? Який процент розрахунків
споживачів перед підприємством?
О. Чепурко
–
поцікавився,
скільки
підприємство
встановило
загальнобудинкових лічильників тепла та скільки встановлено лічильників на
гаряче водопостачання? Чи бере підприємство участь у інвестиційних проєктах?
В обговоренні питання взяли участь: Л. Босенко, О. Матюшенко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви, Д. Приймака взяти до відома.
2. Проєкт рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової
енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним
виробничим підприємством теплового господарства «Лубнитеплоенерго»
розглянути на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради.
3. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкт
рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо вжиття заходів по зменшенню вартості природного газу для підприємств
ТКЕ з метою зниження вартості теплової енергії» та внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
7. Про розгляд проєкту рішення «Про повернення в управління обласної
ради ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"».
СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що прийняття рішення зумовлене
необхідністю забезпечення єдиного підходу до контролю за використанням
матеріальних ресурсів об’єктив спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області.
С. Сагайдачного, який зазначив, що в управлінні майна немає спеціалістів, які
б займалися даними питаннями.
Д. Приймака, який зазначив, що підприємство не заперечує щодо повернення в
управління обласної ради.
В обговорені питання взяв участь: Є. Греков, О. Матюшенко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви, С. Сагайдачного, Д. Приймака взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про повернення в управління обласної ради
ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"».
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Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
8. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області
на 2017 – 2021 роки».
СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що внесення змін обумовлене необхідністю
доповнити перелік джерел фінансування для реалізації заходів Комплексної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Комплексної програми
поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 –
2021 роки».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
9. Про розгляд проєкту рішення «Про надання дозволу Полтавському
обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства
«Полтаватеплоенерго» на придбання транспортних засобів через фінансовий
лізинг з АТ «Укрексімбанк».
СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що основний вид діяльності
підприємства – це транспортування, виробництво та постачання теплової
енергії. Для забезпечення сталої роботи підприємства необхідно мати сучасний
транспорт. В зв’язку з обмеженим фінансуванням підприємство не оновлювало
свій транспортний парк. Звернувся з проханням надати дозвіл на придбання
транспортних засобів через фінансовий лізинг з АТ «Укрексімбанк».
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – запитав, який відсоток відшкодування банку.
К. Копотун – поцікавився, на скільки інтенсивно буде використовуватися нова техніка.
О. Матюшенко – запропонував надавати перевагу вітчизняним виробникам
транспортних засобів.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про надання дозволу Полтавському обласному
комунальному
виробничому
підприємству
теплового
господарства
«Полтаватеплоенерго» на придбання транспортних засобів через фінансовий
лізинг з АТ «Укрексімбанк».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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10. Про розгляд проєкту рішення «Про надання дозволу Полтавському
обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства
«Полтаватеплоенерго» на внесення змін в умови кредитування по кредитному
договору № 1211/2020/ПОД-МСБ від 30.07.2020 в частині зміни переліку
обладнання, що надано в якості забезпечення по кредитному договору з
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ
«УКРГАЗБАНК».
СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що дане питання стосується зміни
переліку обладнання, що надано в якості забезпечення по кредитному договору
з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ
БАНКОМ «УКРГАЗБАНК».
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – запитав, чия ініціатива внесення змін до переліку обладнання?
К. Копотун – поцікавився, сумою кредиту та розміром кредитної ставки. Запропонував
підприємству звернутися до банку з пропозицією щодо зменшення ставки по кредиту.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про надання дозволу Полтавському обласному
комунальному
виробничому
підприємству
теплового
господарства
«Полтаватеплоенерго» на внесення змін в умови кредитування по кредитному
договору № 1211/2020/ПОД-МСБ від 30.07.2020 в частині зміни переліку
обладнання, що надано в якості забезпечення по кредитному договору з
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ
«УКРГАЗБАНК».
3. Рекомендувати Полтавському обласному комунальному виробничому
підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» провести
переговори
з
ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» щодо зменшення відсоткової
ставки по кредитному договору. Про результати повідомити постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
11. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласної
Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 – 2024 роки».
СЛУХАЛИ: С. Марчишинця, який зазначив, що проєктом рішення
передбачається внести зміни до Програми, які стосуються:
- перерозподілу виділених коштів в розмірі 600 тис. грн із заходу
запровадження системи диспетчеризації пасажирського автомобільного
транспорту загального користування на напрямки:
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а) встановлення засобів обмеження швидкості автотранспорту;
б) будівництво пішохідних переходів;
- доповненням Програми напрямком «Придбання комбінованих дорожніх
машин».
Придбання комбінованих дорожніх машин сума співфінансування
закладається з обласного бюджету на рівні 12500,00 тис. грн. На сьогоднішній
день п’ять територіальних громад подали свої пропозиції: Горішні Плавні,
Опішня, Семенівка, Решетилівка, Зіньків.
ВИСТУПИЛИ:
О. Матюшенко – наголосив, що ваговий комплекс у селі Млини не працює та
руйнується. Необхідно вирішити питання щодо забезпечення його повноцінної роботи.
С. Бєлашов – запитав, скільки коштів із обласного бюджету буде виділено по Програмі?
Запропонував надати більш детальну інформацію по Програмі та по вагових
комплексах.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Проєкт рішення «Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на 2021 – 2024 роки» не рекомендувати на розгляд
чергової сесії обласної ради.
3. На наступне засідання постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку надати
детальну інформацію щодо придбання техніки та виконання інших заходів,
передбачених Програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 –
2024 роки.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
12. Про розгляд проєкту рішення «Про приєднання до всеукраїнської
ініціативи "Без бар’єрів" та підписання Меморандуму про розвиток
безбар’єрної архітектури в Полтавській області».
СЛУХАЛИ: О. Величко, яка зазначила, що однією з європейських цінностей, до
яких прагне Україна – це забезпечення доступності пересування, навчання,
дозвілля, відпочинку, праці. 14 квітня 2021 року Кабінетом Міністрів України
схвалено Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні
на період до 2030 року. Національна стратегія передбачає формування
безбар’єрного простору, яке буде відбуватися за напрямками: соціальна, освітня,
економічна, громадська, цифрова безбар’єрність.
19 березня 2021 року за участі першої леді Олени Зеленської, Міністра
розвитку громад та територій України, заступника Керівника Офісу, голів
Донецької, Черкаської та Вінницької обласних державних адміністрацій, мерів
Вінниці, Маріуполя та Славутича було підписано Меморандум про розвиток
безбар’єрної архітектури в Україні. Основною метою Меморандуму є співпраця
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в розвитку безбар’єрної архітектури в містах та ОТГ України. Полтавська
область не може стояти осторонь цього процесу і тому групою депутатів
підготовлено проєкт рішення про приєднання до Меморандуму про розвиток
безбар’єрної архітектури в Полтавській області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Величко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про приєднання до всеукраїнської ініціативи
"Без бар’єрів" та підписання Меморандуму про розвиток безбар’єрної
архітектури в Полтавській області».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
13. Про
розгляд
листа
генерального
директора
КП
ПОР
«Полтававодоканал» В. Воротинцева щодо надання погодження на зменшення
розміру відрахувань частини чистого прибутку за I квартал 2021 року на суму
визначених капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні роботи
капітального характеру каналізаційного колектору заводу «ГРЛ» д 900 по
вул. Космічній в с. Яр.
СЛУХАЛИ: М. Третяка, який зазначив, що підприємство повинне сплатити
10 % від прибутку до обласного бюджету. Враховуючи те, що підприємство
використало 2 мільйони гривень на реконструкцію каналізаційного колектору
заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр, є можливість зменшити
відрахування частини чистого прибутку за I квартал 2021 року на зазначену
суму коштів.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Третяка взяти до відома.
2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань бюджету та
управління майном погодити зменшення розміру відрахувань частини чистого
прибутку за I квартал 2021 року на суму визначених капітальних видатків,
спрямованих на аварійно-ремонтні роботи капітального характеру
каналізаційного колектору заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр.
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
14. Про
розгляд
листа
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка стосовно виділення коштів в розмірі
10 млн грн на поповнення статутного капіталу відповідно до рішення
пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії обласної ради сьомого скликання
від 20.12.2019 № 1245 «Про затвердження Обласної програми фінансової
підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідноканалізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
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СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що у 2019 році була прийнята
Обласна програми фінансової підтримки підприємств комунальної
теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської
області на 2019 – 2021 роки. Відповідно до якої підприємству передбачалося
виділення з обласного бюджету коштів в розмірі 10 мільйонів гривень. На
превеликий жаль дані кошти так і не були надані підприємству. Фінансова
підтримка з обласного бюджету вкрай необхідна для забезпечення безаварійної
та надійної експлуатації теплового господарства.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – запитав, скільки коштів необхідно підприємству для сталої роботи.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації передбачити в
обласному бюджеті на 2021 рік кошти в розмірі 10 млн грн Полтавському
обласному комунально виробничому підприємству теплового господарства
«Полтаватеплоенерго» на поповнення статутного капіталу відповідно до
рішення пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії обласної ради сьомого
скликання від 20.12.2019 № 1245 «Про затвердження Обласної програми
фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та
водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 –
2021 роки».
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
15. Про
розгляд
листа
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка щодо напрямків використання коштів,
виділених підприємству за рішенням сесії від 12 березня 2020 року.
СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що в 2020 році підприємству було
виділено кошти на поповнення статутного капіталу для встановлення
лічильників гарячого водопостачання. Частина мешканців не допускає
працівників підприємства до встановлення лічильників. Звернувся з проханням
дозволити перенаправити кошти на виконання робіт з оснащення житлових
будинків приладами обліку гарячої води і теплової енергії та виконання робіт
по заміні ділянок теплових мереж з придбанням труб та матеріалів для їх
монтажу.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Підтримати перенаправлення коштів, які надані підприємству рішенням
пленарного засідання тридцять другої позачергової сесії обласної ради сьомого
скликання від 12.03.2020 № 1329 «Про збільшення статутного капіталу
ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО
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ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
״ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО »״на виконання робіт з оснащення житлових
будинків приладами обліку гарячої води і теплової енергії та виконання робіт
по заміні ділянок теплових мереж з придбанням труб та матеріалів для їх
монтажу.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
16. Про
розгляд
листа
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка щодо перегляду тарифів для ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго».
СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що тарифи на послуги, що надаються
підприємством, були встановлені в листопаді 2018 року. За цей період значно
змінилася частина складових тарифів. 28 грудня 2020 року підприємство
подало заявку щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг. 12.02.2021 року підприємство отримало лист від НКРЕКП
з проханням висловити офіційну позицію органів місцевого самоврядування
щодо перегляду тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Рекомендувати управлінню майном обласної ради надати погодження до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів для
Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового
господарства «Полтаватеплоенерго».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
17. Про розгляд листів Голови правління АТ «Оператор газорозподільної
системи "Полтавагаз"» С. Погрібняка стосовно заборгованості ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» за послуги розподілу природного газу.
СЛУХАЛИ: С. Погрібняка, який зазначив, що за останні три місяці
АТ «Оператор газорозподільної системи "Полтавагаз"» були направлені
звернення до обласної ради і до обласної державної адміністрації стосовно
вирішення питання заборгованості за послуги розподілу природного газу
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». На сьогоднішній день ситуація залишається
невирішеною, заборгованість сягнула 57 мільйонів гривень. Якщо ситуація не
зміниться, то заборгованість на кінець року сягне 100 мільйонів гривень.
О. Олексенка, який зазначив, що 99,9 % доходу підприємства становить
тарифні надходження. На підприємстві діють тарифи, які прийняті у 2018 року.
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В тарифі закладена вартість на послуги з розподілу природного газу 68 копійок,
а підприємство сплачує 1 гривню 78 копійок, тобто підприємство не має джерел
для покриття цих розходів. Якщо не зміняться тарифи то на кінець року
заборгованість буде 130 мільйонів гривень.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – поцікавився, чи обговорювалося дане питання на нарадах в обласній
державній адміністрації.
О. Лемешко – запитав, які механізми вирішення питання погашення заборгованості?
Є. Греков – запитав, скільки коштів щомісячно підприємство сплачує за розподіл
природного газу?
С. Бєлашов – запитав, на яку суму збільшується заборгованість щомісяця? Попросив
надати інформацію стосовно не виконання інвестиційної програми, структури тарифів
на послуги розподілу природнього газу на 2021 рік та надати матеріали про результати
перевірки АТ «Оператор газорозподільної системи "Полтавагаз"».
Л. Босенко – зазначила, що складається думка проте, що ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» – єдиний боржник АТ «Оператор газорозподільної
системи "Полтавагаз"» і тому акціонерне товариство не виконує свою
інвестиційну програму і не здійснює технічне обслуговування газових мереж.
С. Бєлашов – запитав, який борг у товариства перед НАК «Нафтогаз України»?
В обговорені питання взяли участь: Є. Греков, О. Матюшенко, Е. Рева.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Погрібняка, О. Олексенка взяти до відома.
2. Рекомендувати Акціонерному Товариству «Оператор газорозподільної
системи "Полтавагаз"» надати постійній комісії складову структури тарифів на
послуги розподілу природного газу на 2021 рік.
3. Звернутися від постійної комісії обласної ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку до
народних депутатів України, які обиралися від Полтавської області, із
пропозицією внесення доповнень до законопроєкту № 3508 «Про заходи,
спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової
стабільності на ринку природного газу» в частині проведення взаємозаліку між
комунальними підприємствами, які надають послуги з теплопостачання та НАК
«Нафтогаз України» і постачальниками газу.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
18. Про розгляд листа директора ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»
Д. Приймака щодо підтвердження різниці в цінах на природний газ.
СЛУХАЛИ: Д. Приймака, який зазначив, що протягом січня – квітня 2021 року
НАК «Нафтогаз України» постачав природний газ підприємству за ціною
більшою, ніж закладено у тарифах. На рівні держави був розроблений
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Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у
сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Було передбачено механізм визначення та проведення обсягу різниці в цінах
природного газу, розробленого Мінрегіоном. Для отримання підприємством
компенсації по різниці в цінах на природний газ необхідно погодити додатки
органами місцевого самоврядування, які встановили тарифи.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Д. Приймака взяти до відома.
2. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради погодити:
- розрахунок обсягу різниці в цінах природного газу по Обласному
комунальному
виробничому
підприємству
теплового
господарства
«Лубнитеплоенерго» за опалювальний період 2020/2021 років;
- інформацію про тарифи на теплову енергію та відповідні комунальні
послуги, що застосовуються до населення протягом опалювального періоду
2020/2021 років по Обласному комунальному виробничому підприємству
теплового господарства «Лубнитеплоенерго».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
19. Про розгляд листа голови ОСББ «СОКОЛ» М. Ясинської стосовно
вирішення питання щодо фінансування ремонтних робіт на аварійній ділянці
каналізаційного колектору по проспекту Миру, 36 у місті Полтаві.
СЛУХАЛИ: М. Ясинську, яка зазначила, що в січні 2020 року відбувся перший
провал біля будинку по проспекту Миру, 36. Протягом зазначеного терміну
аварійні провали утворюються у різних місцях по проспекту Миру. Мешканці
будинку потерпають від смороду. Працівники КП ПОР «Полтававодоканал»
розрили яму на одній ділянці колектору, встановили тимчасові аварійні насосні
агрегати та проклали напірні мережі для перекачування стічних вод.
Електричний насос регулярно зупиняється, через, що стічні води розливаються
поряд із будинком. Підприємством встановлено дизельну помпу для
відкачування стічних вод, шум від якої цілодобово заважає всім мешканцям
будинку. Не вирішення цієї проблеми може призвести до трагічних наслідків,
пов’язаних з життям та здоров’ям дітей. Звернулася з проханням допомогти у
вирішенні питання проведення робіт по заміні аварійного колектору.
М. Третяка, який наголосив, що для ремонту даного аварійного колектору
необхідно 10 мільйонів гривень, які, на жаль, відсутні у підприємства.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – запитав, чи є у планах підприємства проведення ремонтних робіт
даного колектора?
В обговорені питання взяли участь: Є. Греков, О. Матюшенко.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Ясинської, М. Третяка взяти до відома.
2. Рекомендувати КП ПОР «Полтававодоканал» звернутися до Полтавської
міської ради з проханням виділити кошти з бюджету міської територіальної
громади на умовах співфінансування 50/50 на ремонт аварійного колектору по
проспекту Миру, 36 у місті Полтаві.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
20. Про розгляд листа громадської організації «Рідна Полтавщина»
стосовно підвищення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради
вартості комунальних послуг.
СЛУХАЛИ: С. Бєлашова, який зазначив, що на розгляд надійшов лист
громадської організації «Рідна Полтавщина» стосовно здійснення виконавчим
комітетом Кременчуцької міської ради підвищення вартості комунальних
послуг.
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених
законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги.
Згідно зі статтею 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» органи місцевого самоврядування діють самостійно і несуть
відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
Оскільки, питання підвищення вартості тарифів на комунальні послуги,
як зазначено у листі, призвело до акцій протестів та викликало соціальну
напругу серед жителів громади міста Кременчука, пропонується рекомендувати
Кременчуцькій міській раді не допускати необґрунтованого підвищення
тарифів на комунальні послуги для населення.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію громадської організації «Рідна Полтавщина» стосовно
підвищення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради вартості
комунальних послуг взяти до відома.
2. Рекомендувати Кременчуцькій міській раді у зв’язку з напруженою
соціально-економічною ситуацією в країні, а саме: підвищенням цін на товари
та послуги, скороченням робочих місць, наслідками пандемії коронавірусу
COVID-19, які негативно впливають на якість життя та доходи громадян, не
допускати необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги для
населення.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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21. Про розгляд звернення громадської організації «Асоціація пішоходів
України» щодо використання комунальними службами кавової гущі, як засобу
боротьби з ожеледицею у населених пунктах області.
СЛУХАЛИ: С. Бєлашова, який зазначив, що надійшло звернення
громадської організації «Асоціація пішоходів України» з пропозицією
долучитися до експерименту з використанням комунальними службами кавової
гущі, як засобу боротьби з ожеледицею у населених пунктах області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію громадської організації «Асоціація пішоходів України» взяти до
відома.
2. Рекомендувати Державному підприємству «Агентство місцевих доріг
Полтавської області» розглянути дане звернення. Про результати розгляду
повідомити постійну комісію та громадську організацію «Асоціація пішоходів
України».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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