ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради
з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр
20.12.2021

м. Полтава

№5

Головуючий: Савченко Сергій Петрович − голова постійної комісії обласної ради
з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.
Присутні члени постійної комісії: Олексенко Олександр Сергійович, Попельнюх
Анатолій Федорович, Стасовський Василь Іванович.
Відсутні члени постійної комісії: Бабак Віталій Анатолійович, Стройний Руслан
Вікторович.
У засіданні постійної комісії взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович

голова Полтавської обласної ради

Чепурко
Олексій Григорович

заступник голови Полтавської обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

заступник
голови
облдержадміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату, керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Полтавської

Запрошені:
Бакланов
Дмитро Володимирович

заступник директор з
АТ «Полтаваобленерго»

правової

роботи

Бойко
Тарас Григорович

виконуючий обов’язки директора Полтавського
обласного
комунального
виробничокомерційного підприємства «Полтавапаливо»
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Козій
Віталій Вікторович

начальник відділу з питань земельних ресурсів
на надрокористування виконавчого апарату
обласної ради

Олексенко
Олександр Сергійович

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

Ракочій
Віталій Миколайович

заступник
Гадяцького
міського
голови
Миргородського району Полтавської області
(онлайн)

Рева
Едуард Васильович

начальник управління житлово-комунального
господарства
Полтавської
облдержадміністрації

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної ради

Третяк
Микола Юрійович

заступник генерального директора з економіки
та фінансів комунального підприємства
Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»

Швайка
Сергій Олексійович

заступник Миргородського міського голови
Миргородського району Полтавської області

Шестерненко
Дмитро Ігорович

голова правління ПрАТ «Гадячгаз»

Яремченко
Юрій Сергійович

заступник
комерційного
АТ «Полтаваобленерго»

директора

С. Савченко наголосив на необхідності дотримуватися встановлених правил
поведінки під час карантину з метою недопущення розповсюдження
захворювань, зокрема вірусу COVID-19, збереження життя та здоров’я у зв’язку
з проведенням засідання комісії під час пандемії COVID-19.
Порядок денний:
1. Про звернення комунального підприємства Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал» щодо необхідності сприяння отримання спеціальних
дозволів на користування надрами.
2. Про звернення депутатів Кобеляцької міської ради щодо недопущення
підвищення ціни на природний газ.
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3. Про звернення Гадяцької міської ради щодо недопущення підвищення
тарифу на послуги розподілу природного газу для ПрАТ «Гадячгаз».
4. Про укладення договорів з доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання.
4.1. Про звернення голови Полтавського регіонального відділення
Асоціації міст України та Миргородського міського голови щодо дій
АТ «Полтаваобленерго».
4.2. Про стан виконання рекомендацій постійної комісії з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр від 02.03.2021 щодо укладення
договорів з доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики для
розміщення електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання.
5. Про здійснення Державною службою геології та надр України
державного нагляду (контролю) за геологічним вивченням надр (державний
геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр на
території Полтавської області за 2020 – 2021 роки.
6. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр на 2022 рік.
7. Різне.
С. Савченко запропонував доповнити порядок денний наступними питаннями та
розглянути їх першим та третім за черговістю:
− «Про погодження договорів про відступлення права вимоги
комунальним підприємствам обласної ради»;
− «Про укладення контракту з директором Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо», який
пройшов конкурсний відбір».
ВИРІШИЛИ:
1. Доповнити порядок денний засідання постійної комісії питаннями:
− «Про погодження договорів про відступлення права вимоги
комунальним підприємствам обласної ради»;
− «Про укладення контракту з директором Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо», який
пройшов конкурсний відбір».
2. Розглянути додаткові питання першим та третім за черговістю.
3. Затвердити порядок денний із запропонованими змінами.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Регламент роботи:
− для виступів – до 5 хв.;
− для пропозицій – до 3 хв.
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ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
С. Савченко повідомив, 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.
О. Олексенко оголосив заяву про наявність конфлікту інтересів.
1. Про погодження договорів про відступлення права вимоги комунальним
підприємствам обласної ради.
СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який проінформував, що на виконання законодавства
виникла необхідність прийняття рішення про погодження договорів про
відступлення права вимоги комунальним підприємствам обласної ради.
Відповідне рішення обласної ради забезпечить використання субвенції з
державного бюджету в сумі 942 млн грн для покриття різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої,
холодної води, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню, установам і організаціям, які фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, дозволить підприємствам житловокомунального господарства області здійснити розрахунки за спожиті
енергоносії.
ВИСТУПИЛИ: О. Біленький – проінформував присутніх про важливість
порушеного питання та виконання зобов’язань держави щодо погашення
заборгованості комунальних підприємств, яка утворилася в результаті прийняття
рішень щодо підвищення тарифів на комунальні послуги.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної ради
«Про погодження договорів про відступлення права вимоги комунальним
підприємствам обласної ради».
2. Рекомендувати обласній раді підтримати проєкт рішення.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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2. Про звернення комунального підприємства Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал» щодо необхідності сприяння отримання спеціальних
дозволів на користування надрами.
СЛУХАЛИ: М. Третяка, який повідомив наступне:
− КП ПОР «Полтававодоканал» володіє дев’ятьма спеціальними
дозволами на користування надрами, з яких п'ять отримані у 2012 році з метою
геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки питних підземних вод
водозаборів підприємства, що знаходяться в Полтавській області (м. Карлівка,
смт Шишаки, смт Машівка, смт Опішня та с. Стасі);
− спеціальні дозволи на користування надрами з метою геологічного
вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ у м. Карлівка,
смт Машівка, смт Опішня (далі – дозволи) отримано у квітні 2012 року та
продовжено дію у квітні 2017 року. Термін дії дозволів спливає 28.04.2022;
− на час отримання дозволів законодавством визначалася можливість
дворазового продовження терміну дії дозволів та не діяли вимоги щодо
проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності;
− у квітні 2018 року та лютому 2020 року внесено зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами» (далі – постанова)
відповідно: щодо проведення оцінки впливу на довкілля для отримання
спеціальних дозволів на видобування корисних копалин, виконання якої
потребує додаткового часу від 6 до 9 місяців; щодо можливості продовження
строку дії дозволу не більше одного разу;
− програмами робіт дозволів, які є їх невід’ємними частинами,
передбачено затвердження запасів питних підземних вод у першому кварталі
2022 року; на час отримання дозволів відповідними програмами робіт не
визначено час для проведення оцінки впливу на довкілля;
− підприємству не вистачає терміну дії дозволів для виконання вимог
постанови щодо проведення процедури оцінки впливу на довкілля та отримання
спеціальних дозволів на видобування корисних копалин;
− з 29.04.2022 підприємство не матиме права видобувати підземні води, і,
як наслідок, здійснювати централізоване водопостачання населених пунктів
Карлівка, Машівка, Опішня Полтавської області. У разі видобування підземних
вод без дозволів підприємству можливе нарахування збитки державі у розмірі
27 млн грн за місяць до моменту отримання дозволів.
Запропонував звернутися до Держгеонадр України щодо надання
підприємству спеціальних дозволів на користування надрами з метою
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних
питних і технічних вод водозаборів підприємства у м. Карлівка, смт Машівка,
смт Опішня з встановленням початкового терміну дії дозволів 29 квітня
2022 року або визначити можливість для здійснення оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності та отримання відповідних дозволів на видобування
корисних копалин без заборони видобування питних і технічних вод відповідних
ділянок надр.
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ВИРІШИЛИ:
1. Внести на розгляд обласної ради проєкт рішення «Про Звернення
депутатів Полтавської обласної ради до Державної служби геології та надр
України щодо надання Комунальному підприємству Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал» спеціальних дозволів на користування надрами».
2. Рекомендувати обласній раді підтримати проєкт рішення.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про укладення контракту з директором Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо», який
пройшов конкурсний відбір.
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який проінформував присутніх по суті питання.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про укладення
контракту з директором Полтавського обласного комунального виробничокомерційного підприємства «Полтавапаливо», який пройшов конкурсний
відбір».
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про звернення депутатів Кобеляцької міської ради щодо недопущення
підвищення ціни на природний газ.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про звернення Гадяцької міської ради щодо недопущення підвищення
тарифу на послуги розподілу природного газу для ПрАТ «Гадячгаз».
СЛУХАЛИ: В. Ракочія, який повідомив, що Гадяцька міська рада звернулася до
обласної ради з клопотанням залишити тариф на розподіл природного газу
ПрАТ «Гадячгаз» на попередньому рівні та висловила свої заперечення на
відкритих обговореннях зазначеного питання.
Е. Реву, який повідомив, що у зв’язку з ростом ціни на природний газ
ПрАТ «Гадячгаз» запропонувало встановити тариф на послуги розподілу
природного газу на рівні 6,10 грн (без ПДВ). На відкритих обговореннях
Полтавська облдержадміністрація висловила свої категоричні заперечення з
цього питання. На обговореннях НКРЕКП 13.12.2021 встановлена відповідна
ціна 1,99 грн (без ПДВ). Кожна громада висловила свою точку зору з цього
питання.
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Д. Шестерненка, який повідомив наступне:
− ПрАТ «Гадячгаз» відповідно до законодавства проведено розрахунки
тарифу послуги розподілу природного газу на 2022 рік у розмірі 6,10 грн (без
ПДВ);
− вартість послуги зросла у зв’язку з ростом ціни на технологічний газ;
− 29.10.2021 проведено відкриті обговорення за участі представників
Гадяцької міської ради та Полтавської облдержадміністрації та направлено
відповідні матеріали на затвердження НКРЕКП;
− 13.12.2021 проведено відкриті обговорення НКРЕКП, відхилені
пропозиції ПрАТ «Гадячгаз», Гадяцької міської ради та Полтавської
облдержадміністрації, встановлено тариф на рівні 1,99 грн (без ПДВ).
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про укладення договорів з доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання.
6.1. Про звернення голови Полтавського регіонального відділення
Асоціації міст України та Миргородського міського голови щодо дій
АТ «Полтаваобленерго».
6.2. Про стан виконання рекомендацій постійної комісії з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр від 02.03.2021 щодо укладення
договорів з доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики для
розміщення електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання.
СЛУХАЛИ: С. Швайку, який проінформував про наступне:
− з початку 2020 року АТ «Полтаваобленерго» повідомляє територіальні
громади області про необхідність укладення договорів щодо використання
мереж підприємства за аналогією Закону України «Про доступ до об’єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики
з
метою
розвитку
телекомунікаційних мереж»;
− зазначене питання не врегульовано законодавством;
− більшість територіальних громад вважають таке використання
бюджетних
коштів
нецільовим
та
неодноразово
зверталися
до
АТ «Полтаваобленерго» про неможливість застосування зазначеного закону в
частині об’єктів електроенергетики для забезпечення вуличного освітлення;
− територіальні громади області зверталися до Полтавської обласної
ради, Полтавської обласної державної адміністрації, Антимонопольного
комітету України, НКРЕКП щодо роз’яснення цього питання, відповіді щодо
конкретних дій не отримано;
− за наявною інформацією із 60 громад області 8 громад уклали з
АТ «Полтаваобленерго» договори з доступу до інфраструктури об’єктів
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електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання, 3 громади здійснюють оплату цих договорів;
− зазначені об’єкти електроенергетики (низьковольтні електричні мережі
напругою 0,4 кВ) розміщені на землях територіальних громад, орендна плата за
використання яких підприємством не сплачується;
− при цьому АТ «Полтаваобленерго» протягом минулого року не
підключало точки обліку по громадах, які приєдналися у результаті
адміністративно-територіальної реформи, тому міська рада не могла закупити
електричну енергію за нижчою ціною у інших постачальників;
− також прийняті судові рішення про стягнення з міської ради плати за
використану електроенергію з накладенням штрафних санкцій за її
використання;
− нещодавно до Миргородської міської ради надійшла чергова
пропозиція АТ «Полтаваобленерго» щодо укладення вказаних договорів, у разі
не укладення вказано умови щодо недопущення працівників міської ради до
електричних мереж та демонтажу мереж вуличного освітлення.
Д. Бакланова, який повідомив наступне:
− укладення з АТ «Полтаваобленерго» договорів з доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання є добровільним;
− підприємством використовується аналогія закону для укладення
зазначених договорів, оскільки законодавчо відповідне питання не врегульовано;
− АТ «Полтаваобленерго» надавало відповідь щодо добровільності
укладення відповідних договорів Антимонопольному комітету України,
НКРЕКП, Полтавській облдержадміністрації;
− зустрічні судові позови до АТ «Полтаваобленерго» із зазначеного
питання не надходили.
Ю. Яремченко – повідомив наступне:
− на сьогодні укладаються договори з територіальними громадами щодо
вуличного освітлення незалежно від укладання договорів з доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання;
− у разі інтенсивнішого включення територіальних громад в роботу
укладення договорів щодо вуличного освітлення, такі договори планується
укласти.
ВИСТУПИЛИ: В. Козій − за результатами засідання постійної комісії від
02 березня цього року обласною радою направлено звернення до:
− до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг щодо законодавчого врегулювання питання доступу до інфраструктури
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об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання;
− до АТ «Полтаваобленерго» та Антимонопольного комітету України
щодо припинення тиску на територіальні громади області.
На сьогодні питання законодавчо неврегульоване, до обласної ради
надіслано листи щодо продовження тиску АТ «Полтаваобленерго» на громади
щодо укладенні вказаних договорів.
АТ «Полтаваобленерго» не надано відповіді на рішення другого
пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 09.04.2021 № 168.
Представниками АТ «Полтаваобленерго» не надано відповіді на запитання
Є. Грекова щодо калькуляції вартості доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про звернення
депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо
законодавчого врегулювання питання доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання».
2. Рекомендувати обласній раді підтримати проєкт рішення.
3. Рекомендувати Східному міжобласному територіальному відділенню
Антимонопольного комітету України проінформувати Полтавську обласну раду
про результати дослідження дій АТ «Полтаваобленерго» під час укладання
договорів доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики для
розміщення електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання щодо
дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.
4. Рекомендувати територіальним громадам Полтавської області
утриматися від укладення з АТ «Полтаваобленерго» договорів доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання до законодавчого врегулювання питання.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
7. Про здійснення Державною службою геології та надр України
державного нагляду (контролю) за геологічним вивченням надр (державний
геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр на
території Полтавської області за 2020 – 2021 роки.
ВИСТУПИЛИ: С. Савченко наголосив на відсутності представників Державної
служби геології та надр України.
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ВИРІШИЛИ: інформацію, надану Державною службою геології та надр України
у письмовому вигляді, взяти до відома.
8. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр на 2022 рік.
ВИРІШИЛИ: затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр на 2022 рік.

Голова постійної комісії

С. САВЧЕНКО

Секретар постійної комісії

В. СТАСОВСЬКИЙ

