ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради
з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр
04.10.2021

м. Полтава

№3

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, Телятник Руслан Васильович.
У засіданні постійної комісії взяли участь:
Чепурко
Олексій Григорович

заступник голови Полтавської обласної ради

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату, керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Запрошені:
Бойко
Тарас Григорович

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

Касьяненко
Тетяна Вікторівна

заступник начальника відділу нагляду в
промисловості, АПК та СКС та на об’єктах
підвищеної небезпеки управління Держпраці у
Полтавській області

Козій
Віталій Вікторович

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

завідуюча сектору екологічного нагляду
(контролю) надр Управління державного
екологічного нагляду (контролю) у Полтавській
області Державної екологічної інспекції
Центрального округу

Олефір
Андрій Олександрович

директор
юридичного
департаменту
Полтавської облдержадміністрації

Остапенко
Людмила Олексіївна

заступник начальника Головного управління
Держгеокадастру у Полтавській області

Почечун
Євген Олександрович

Коломацький сільський голова Полтавського
району Полтавської області

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної ради

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 укладення контракту з директором Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо», який
пройшов конкурсний відбір.
2. Про інформацію Державної екологічної інспекції Центрального округу
щодо дотримання видобувними підприємствами вимог екологічного
законодавства за використанням і охороною надр (у межах своєї компетенції) на
території Полтавської області у 2020 – 2021 роках.
3. Про інформацію Управління Держпраці у Полтавській області щодо
дотримання видобувними підприємствами вимог законодавства з ведення робіт
з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також
використанням і переробкою мінеральної сировини на території Полтавської
області у 2020 – 2021 роках.
4. Про інформацію Державної організації «Північно-східний геологічний
центр» щодо дотримання видобувними підприємствами вимог законодавства з
геологічного вивчення надр та раціонального і ефективного використання надр
на території Полтавської області у 2020 – 2021 роках.
5. Про необхідність здійснення заходів державного нагляду (контролю)
відповідно до звернень громадян щодо незаконного видобування корисних
копалин на території Коломацької сільської ради (с. Старицьківка) та Чутівської
селищної ради (с. Василівка) Полтавського району Полтавської області.
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6. Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр від 01.07.2021 з
питання № 1 щодо виконання підприємствами нафтогазового комплексу угод
про залучення та використання коштів на розвиток соціальної та інженернотранспортної інфраструктури населених пунктів Полтавської області.
7. Різне.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Регламент роботи:
− для виступів – до 5 хв.;
− для пропозицій – до 3 хв.
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.
1. Про укладення контракту з директором Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо», який
пройшов конкурсний відбір.
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який проінформував присутніх.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
Голосували: за – 3, проти − 0, утримались – 1, не голосували – 0.
2. Про інформацію Державної екологічної інспекції Центрального округу
щодо дотримання видобувними підприємствами вимог екологічного
законодавства за використанням і охороною надр (у межах своєї компетенції) на
території Полтавської області у 2020 – 2021 роках.
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СЛУХАЛИ: І. Корнюшкіну, яка повідомила наступне:
− Державною екологічною інспекцією Центрального округу протягом
2020 року проведено 27 заходів нагляду і контролю з дотримання
природоохоронного законодавства у сфері використання та охорони надр, з них
12 планових, 15 позапланових. За результатами перевірок стягнено штрафів на
суму 6,8 тис. грн, нараховано збитків на суму більше 900,0 тис. грн;
− у 2021 році проведено 31 захід контролю, з них 24 − планові,
6 − позапланові, накладено штрафів на суму 13,0 тис. грн, нараховано збитків
165,0 тис. грн;
− виявлено значну кількість фактів незаконного користування корисними
копалинами загальнодержавного значення, зокрема підземними водами;
− виявлено факти незаконного видобування корисних копалин кар’єрним
способом (на території Кобеляцького району: в с. Марківка орієнтовною площею
16,0 га глибиною 22 м, на території Бутенківської сільської ради за межами
с. Вишневе площею 1,63 га глибиною 2,5 м та працююча техніка з написом
«АЛЬТКОМ», поблизу с. Бірки Миргородського (Великобагачанського) району,
поблизу с. Пащенки Полтавського (Решетилівського) району та працююча
техніка з написом «АЛЬТКОМ» без дозвільних документів); за останнім фактом
нараховано збитки державні на суму 39,834 млн грн;
− про всі виявлені факти повідомлені правоохоронні органи та передано
відповідні матеріали;
− виявлено випадки невиконання надрокористувачами висновків
державної екологічної експертизи;
− проведено планові перевірки за ПрАТ «Рижівський гранітний кар’єр» (у
зв’язку з відсутністю керівництва складено акт про неможливість проведення
перевірки), ТОВ «Біланівський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК».
Відповіла на запитання С. Савченка щодо випадків незаконного
видобування корисних копалин, правил проведення перевірок несанкціонованих
місць видобування корисних копалин, повідомила про нестачу необхідної
кількості працівників для здійснення перевірок.
ВИСТУПИЛИ: С. Савченко – звернув увагу присутніх, що Державною
інспекцією центрального округу:
− не охвачена вся територія Полтавської області щодо контролю за
незаконним видобуванням корисних копалин місцевого значення. Відповідно до
звернень громадян наразі здійснюється незаконний видобуток корисних копалин
місцевого значення поблизу с. Шамраївка, с. Старицьківка та інших місцях на
території Полтавського району;
− затягуються строки передачі документів щодо незаконного видобування
корисних копалин до правоохоронних органів.
ВИРІШИЛИ: інформацію І. Корнюшкіної, завідуючої сектору екологічного
нагляду (контролю) надр Управління державного екологічного нагляду
(контролю) у Полтавській області Державної екологічної інспекції Центрального
округу, взяти до відома.
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Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про інформацію Управління Держпраці у Полтавській області щодо
дотримання видобувними підприємствами вимог законодавства з ведення робіт
з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також
використанням і переробкою мінеральної сировини на території Полтавської
області у 2020 – 2021 роках.
СЛУХАЛИ: Т. Касьяненко, яка повідомила наступне:
− Управлінням Держпраці у Полтавській області за 2020 рік проведено 71
перевірку, у тому числі 55 позапланових (планові перевірки проводилися на
підприємствах ПВП «Будівельні матеріали», ПП «Будзабезпечення»,
ТОВ «Сойл-Сервіс», ТОВ «Оріхівський цегельний завод», ТОВ «Прайм-Газ»,
ТОВ «Нафтогазопромислова геологія», ФОП Чіп Неля Альбінівна);
− за період з січня по вересень 2021 року проведено 75 перевірок, у тому
числі 50 позапланових (ТОВ «Райагробуд», ТОВ «Чутівський райагробуд»,
ТОВ «ЛЦЗ», ТОВ «ТЦЗ», ТОВ «Олімп», ТОВ «Будіндустрія-2003»);
− за результатами проведених перевірок виявлено 1014 порушень
нормативно-правових актів з питань охорони праці, промислової безпеки та
охорони надр;
− основними порушеннями є відсутність фахових працівників, відсутність
своєчасного
маркшейдерського
забезпечення
гірничих
робіт;
не
переоформлення гірничих відводів у зв’язку з переоцінкою запасів корисних
копалин, не проведення своєчасного навчання з охорони праці, не надання на
погодження проектів розробки родовищ корисних копалин;
− з метою усунення виявлених порушень підприємствами розроблено
відповідні плани заходів щодо їх усунення;
− у більшості підприємств сезонний характер роботи, низький попит на
продукцію, що унеможливлює вчасне оновлення обладнання;
ВИРІШИЛИ: інформацію Т. Касьяненко, заступника начальника відділу нагляду
в промисловості, АПК та СКС та на об’єктах підвищеної небезпеки Управління
Держпраці у Полтавській області, взяти до відома.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про інформацію Державної організації «Північно-східний геологічний
центр» щодо дотримання видобувними підприємствами вимог законодавства з
геологічного вивчення надр та раціонального і ефективного використання надр
на території Полтавської області у 2020 – 2021 роках.
СЛУХАЛИ: В. Козія, який проінформував присутніх, що за інформацією
працівників Державної служби геології та надр України, державний нагляд
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(контроль) здійснює відповідний департамент Державної служби геології та надр
України. Представника Державної організації «Північно-східний геологічний
центр» не делеговано для участі у засіданні постійної комісії з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр.
ВИСТУПИЛИ: С. Савченко – запропонував рекомендувати голові обласної ради
звернутися до голови Держгеонадр України щодо надання інформації про
результати державного нагляду (контролю), виявлених порушень та вжиті
заходи з їх усунення в розрізі суб’єктів господарювання, що здійснюють
видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, у
тому числі вуглеводневої сировини, на території Полтавської області за 2020 –
2021 роки.
ВИРІШИЛИ:
− рекомендувати голові обласної ради звернутися до голови Держгеонадр
України щодо надання інформації про результати державного нагляду
(контролю), виявлених порушень та вжиті заходи з їх усунення в розрізі суб’єктів
господарювання,
що
здійснюють
видобування
корисних
копалин
загальнодержавного та місцевого значення, у тому числі вуглеводневої
сировини, на території Полтавської області за 2020 – 2021 роки;
− розглянути на засіданні постійної комісії з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр питання щодо 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.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про необхідність здійснення заходів державного нагляду (контролю)
відповідно до звернень громадян щодо незаконного видобування корисних
копалин на території Коломацької сільської ради (с. Старицьківка) та Чутівської
селищної ради (с. Василівка) Полтавського району Полтавської області.
СЛУХАЛИ: С. Савченко повідомив наступне:
− до нього, як депутата обласної ради, постійно надходять звернення
громадян про незаконний видобуток корисних копалин на території Полтавської
області;
− наразі звернулися громадяни щодо незаконного видобування корисних
копалин кар’єрним способом поблизу с. Старицьківка Коломацької сільської
ради та с. Василівка Чутівської селищної ради Полтавського району;
− за інформацією громадян поблизу с. Старицьківка порушено родючий
шар грунту та здійснюється видобування корисних копалин, при цьому масштаб
ділянки робіт величезний;
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− вночі з 03 на 04 жовтня цього року активістів було побито, техніку
вивезено;
− активістами визвано представників Головного управління Нацполіції в
Полтавській області для фіксації факту незаконного видобування корисних
копалин та побиття.
ВИСТУПИЛИ: І. Корнюшкіна – повідомила про виїзд на місце видобування
поблизу с. Старицьківка працівника Державної екологічної інспекції
Центрального округу, для встановлення суми збитків, завданих державі на місці
видобування корисних копалин, необхідно провести геодезичні вишукування.
Є. Почечун – повідомив, що це другий факт незаконного видобування корисних
копалин поблизу с. Старицьківка. Перший відбувся у 2019 році на землях
приватної власності. До сільської ради відповідних звернень не надходило.
Запевнив про готовність здійснити перевірку щодо використання земель
комунальної власності у разі незаконного видобування корисних копалин.
Л. Остапенко повідомила, що для здійснення перевірки Головним управлінням
Держгеокадастру у Полтавській області потрібне звернення громадян про
дотримання вимог земельного законодавства.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові обласної ради направити зазначене
звернення громадян для здійснення позапланових перевірок з виїздом на місце:
− до органів, що здійснюють державний нагляд (контроль) за
раціональним використанням корисних копалин та Головного управління
Національної поліції в Полтавській області щодо незаконного видобування
корисних копалин;
− до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області щодо
порушень земельного законодавства.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр від 01.07.2021 з
питання № 1 щодо виконання підприємствами нафтогазового комплексу угод
про залучення та використання коштів на розвиток соціальної та інженернотранспортної інфраструктури населених пунктів Полтавської області.
СЛУХАЛИ: В. Козія, який проінформував про проведену роботу щодо
погашення підприємствами нафтогазового комплексу заборгованості за угодами
про залучення та використання коштів на розвиток соціальної та інженернотранспортної інфраструктури населених пунктів Полтавської області. За
результатами проведеної роботи:
1) повністю сплачена заборгованість:
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− ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ»;
− ТОВ «Українська бурова компанія»;
2) частково сплачена заборгованість ТОВ «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» (66,7 %);
3) ТОВ «Гео Інвест Груп» надіслано листа з пропозицією сплати коштів за
2020 рік до кінця 2021 року, коштів за 2021 рік у 2022 році.
Повідомив, що будь-які зміни до угоди будуть вважатися дійсними, якщо
вони складені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками
сторін.
А. Олефіра, який повідомив наступне:
− Полтавською облдержадміністрацією надіслано претензії до
підприємств щодо сплати заборгованості та збитків за угодами про залучення та
використання коштів на розвиток соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури населених пунктів Полтавської області;
− щодо частини підприємств застосовано санкції РНБО та Державною
службою геології та надр України скасовано спеціальні дозволи на користування
надрами;
− щодо ТОВ «Гео Інвест Груп» та ТОВ «Полтаванафтогазрозвідка»
санкції не застосовувалися, договірні зобов’язання підприємствами не виконано,
що спричинило втрати обласного бюджету.
Запропонував погодити звернення Полтавської обласної державної
адміністрації з позовами до товариства з обмеженою відповідальністю «Гео
Інвест
Груп»
та
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«Полтаванафтогазрозвідка» щодо стягнення збитків та боргу за угодами про
залучення та використання коштів на розвиток соціальної та інженернотранспортної інфраструктури населених пунктів Полтавської області.
ВИРІШИЛИ:
− інформацію В. Козія, начальника відділу з питань земельних відносин та
надрокористування виконавчого апарату обласної ради, А. Олефіра, директора
юридичного департаменту Полтавської обласної державної адміністрації, взяти
до відома;
− погодити звернення Полтавської обласної державної адміністрації з
позовами до товариства з обмеженою відповідальністю «Гео Інвест Груп» та
товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаванафтогазрозвідка» щодо
стягнення збитків та боргу за угодами про залучення та використання коштів на
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених
пунктів Полтавської області.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Голова постійної комісії

С. САВЧЕНКО

Секретар постійної комісії

В. СТАСОВСЬКИЙ

