ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Полтава

№8

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:
Біленький
Олександр Юрійович

голова 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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Близнюк
Іван Федорович

депутат обласної ради

Дядик
Олег Олегович

депутат обласної ради

Москалик
Іван Володимирович

депутат обласної ради

Олексенко
Олександр Сергійович

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

Процай
Ігор Анатолійович

депутат обласної ради

Семенова
Тетяна Юріївна

заступник
начальника
Управління
житлово-комунального господарства та
енергетики
Полтавської
обласної
державної адміністрації

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної
ради

Порядок денний:
1. Про розгляд питання «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової
енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним
комунальним
виробничим
підприємством
теплового
господарства
"Полтаватеплоенерго"».
2. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної
Ради України щодо недопущення підвищення тарифів для населення».
3. 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:
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1. Про розгляд питання «Про надання дозволу на реконструкцію та
укладення договорів на спільну діяльність».
2. Про розгляд проєкту рішення «Про приймання-передачу майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
Голосували за включення даних питань до порядку денного: за – 5, проти – 0,
утримались – 0, не голосували – 0.
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.
Розгляд питань порядку денного:
1. Про розгляд питання «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової
енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним
комунальним
виробничим
підприємством
теплового
господарства
"Полтаватеплоенерго"».
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що пояснення щодо розрахунків
по тарифах надасть керівник підприємства.
О. Олексенка, який зазначив, що питання тарифів постало перед Полтавською
обласною радою у зв’язку з тим, що 07 липня 2021 року на засіданні НКРЕКП
прийнята постанова № 1085, відповідно до якої питання встановлення тарифів
передано на місцеві рівні. Для розуміння як формується тариф зазначив, що
підприємство отримує енергоносії, з яких майже 99% – це природний газ. На
нього виробляється теплова енергія шляхом спалення на обладнані
підприємства і за допомогою теплоносія вода, яку підприємство придбає у
КП ПОР «Полтававодоканал», транспортується до споживачів. Всі ці функції
виконують працівники підприємства, тобто основні видатки, які здійснює
підприємство –це прямі видатки, які встановлюються на державному рівні. Це
водопостачання, природний газ, розподіл електричної енергії та розмір
мінімальної заробітної плати і лише рівень видатків на обслуговування
обладнання теплових мереж визначає підприємство.
Тариф – це похідна від чисельника, в якому зазначені планові видатки і
капітальні інвестиції з прибутку на відновлення основних засобів, які діляться
на знаменник – це планово корисний відпуск і, як результат цього, маємо рівень
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тарифів. Тобто якщо зростає чисельник, то зростає і результат. Чисельник
складається з наступних складових: 73% – природний газ і розподіл, 42% –
електроенергія, 13,1 % – заробітна плата і 9,7 % – ремонт та інші витрати.
Тарифи, які діють на підприємстві, встановлені наприкінці 2018 року і на той
час вони вже були економічно не обґрунтовані. За цей час відбулося значне
зростання цін, а саме розподіл природного газу збільшився на 164%,
електроенергія на 44%, водопостачання на 49 %, заробітна плата закладена в
тарифах на рівні 6 тисяч 152 гривні, а зараз по Полтавській області середня
заробітна плата становить 15 тисяч 500 гривень. Підприємство має
катастрофічну кадрову ситуацію з персоналом.
Корисний відпуск в тарифах врахований – 763 тис. Гкал, фактичний
середній за три роки – 549 тис. Гкал, враховано в нових тарифах – 562 тис. Гкал.
Рівень доходів при тарифі, який діяв у минулому році становив 939 млн грн.
Фактично підприємство виходить на дефіцит коштів у розмірі 862 млн грн.
Підприємство не зможе розрахуватися за природний газ.
30 вересня 2021 року був підписаний Меморандум, яким на рівні держави
були здійсненні заходи, які б дозволили уникнути питання зростання тарифів. У
Меморандумі зазначено, що існує об’єктивна необхідність перегляду
уповноваженими органами тарифів на теплопостачання, але на рівні держави
запропоновані механізми, які дозволяють зменшити навантаження на
споживачів, а в деяких випадках його уникнути. Для цього державою
гарантовано збільшення відрахувань до місцевих бюджетів – 4 % ПДФО,
13,44 % – акцизного податку з пального та державна субвенція на допомогу
громадам, у яких індекс податкоспроможності 0,9 або нижче.
В Полтавській області є два обласних підприємства теплового
господарства, які надають послуги з теплопостачання в наступних
територіальних громадах: міста Полтава, Карлівка, Решетилівка, Лубни,
Пирятин та селища Котельва, Машівка, а це близько 300 тисяч споживачів.
У зв'язку з унікальністю підприємств Полтавщини, а саме обласною
формою власності, ні один із цих компенсаторних механізмів не може бути
застосований. Додаткові суми податків будуть залишатися в територіальних
громадах і жодним чином не збільшать надходжень до бюджету Полтавської
області.
Тарифи, які встановлені на підприємствах області: ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» – 1596,93 грн за 1 Гкал, ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» –
2665,5 грн за 1 Гкал, КП «Миргородтеплоенерго» – 2036,3 грн за 1 Гкал,
м. Кременчук КП «Теплоенерго» – 2040,44 грн за 1 Гкал.
Підприємство відповідно до рекомендації постійної комісії обласної ради
з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку, які надані 04.10.2021 року перерахувало тарифи з
урахуванням вартості природного газу, яка врахована у Меморандумі і
економічно-обґрунтований тариф становитиме 2347 грн.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – запитав, чи входить сума заборгованості минулих років різниці в
тарифах у суму дефіциту коштів у розмірі 862 млн грн.
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О. Матюшенко – поцікавився, чи є на території України підприємства теплового
господарства обласного підпорядкування, на скільки відсотків піднялися оновлені
розрахунки по тарифах для населення.
Є. Греков – зауважив, що 5 жовтня голова обласної державної адміністрації
зустрівся у Києві з представниками Уряду та порушив питання проведення
окремих перемовин щодо можливості отримання компенсації з державного
бюджету для обласних комунальних підприємств теплового господарства. На
нараду, яку планують провести найближчим часом, будуть запрошені керівники
Полтавської області, представники територіальних громад та фахівці
теплоенерго.
О. Матюшенко – поцікавився, чи можуть органи місцевого самоврядування на
території яких надаються послуги підприємствами теплового господарства,
підписати Меморандум і отримати кошти, а потім їх направити до обласного
бюджету для компенсації різниці вартості тарифів.
І. Москалик – запитав, чи буде на сесію обласної ради виноситися питання
підвищення тарифів для підприємства.
О. Чепурко – запропонував на наступне засідання запросити представників
органів місцевого самоврядування, на території яких підприємство надає свої
послуги.
В обговоренні питання взяли участь: О. Біленький, О. Дядик, І. Процай.
О. Олексенко дав відповіді на поставлені питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного та О. Олексенка взяти до відома.
2. У зв’язку із критичною ситуацією, що виникає внаслідок необхідності
підвищення тарифів, враховуючи особливості комунальних підприємств
Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового
господарства «Полтаватеплоенерго» та Обласного комунального виробничого
підприємства теплового господарства «Лубнитеплоенерго», які засновані на
майні (спільної) комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області, рекомендувати голові Полтавської обласної ради, голові
Полтавської обласної державної адміністрації звернутись та провести
перемовини з Кабінетом Міністрів України щодо розроблення механізму
компенсації тарифів, зростання яких обумовлено збільшенням ціни на газ.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної
Ради України щодо недопущення підвищення тарифів для населення».
СЛУХАЛИ: І. Процая, який зазначив, що було підготовлено звернення з
доповненнями, де більш конкретизовано ті питання, які впливають на складові
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тарифів та враховано зауваження, які були висловлені на попередньому
засіданні постійної комісії.
В обговоренні питання взяли участь: О. Дядик, О. Олексенко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Процая взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної
ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України щодо недопущення підвищення тарифів для населення».
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
3. Про розгляд питання «Про надання дозволу на реконструкцію та
укладення договорів на спільну діяльність».
СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що підприємство отримує пропозиції
щодо укладення договорів про спільну діяльність. Суть цієї діяльності полягає
в наступному: підприємство має певні потужності, які працюють на
природному газі, є інвестори, які мають досить суттєвий досвід співпраці з
іншими підприємствами, вони вкладають свої кошти, закуповують обладнання,
проводять модернізацію що дає їм змогу працювати на альтернативних видах
палива і призводить до зниження собівартості послуг.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – запитав, чи договори про спільну діяльність будуть розглядатися
окремо і чи існує по Україні практика укладання подібних договорів.
О. Матюшенко – запитав, чому розглядається саме договір поставки тепла з
економією 10%, а не розглядається питання енергосервісного договору. Хто буде
затверджувати тарифи на альтернативні види палива.
С. Бєлашов – запитав, яка мета цього проєкту.
В обговорені питання взяв участь: О. Дядик.
О. Олексенко дав відповіді на поставлені питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати відповідний
проєкт рішення.
3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та зв’язку внести
проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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4. Про розгляд проєкту рішення «Про приймання-передачу майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що даним проєктом рішення
передбачено прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області майна, зокрема: каналізаційної насосної станції з
обладнанням по вулиці Монастирській, 11 Н, в місті Полтаві на баланс, у
господарське відання, як внесок до розміру статутного капіталу КП ПОР
«Полтававодоканал» із власності ТОВ «СУЧАСНИЙ ДІМ»; ділянки теплової
мережі від ТК-7 до ж/б вулиці Київське Шосе, 84 (ЦТП-71 вулиця
Ціалковського, 36) в місті Полтаві на баланс, у господарське відання, як внесок
до розміру статутного капіталу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» із власності
Житлово-будівельного кооперативу «Вчитель»; котельні (котельного
обладнання, яке розміщене на технічному поверсі багатоповерхового будинку
за адресою: місто Полтава, вулиця Великотирнівська, 22А) з балансу
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» ОСББ «Великотирнівська, 22А» для
самостійного утримання та експлуатації.
В обговоренні питання взяли участь: О. Дядик, О. Матюшенко, О. Олексенко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про приймання-передачу майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Різне.
О. Матюшенко звернув увагу на проблематиці з опаленням 109 мікрорайону
міста Полтави і порушив питання виділення коштів з обласного бюджету на
реконструкцію котельні, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Квітуча,6.

Голова постійної комісії

С. БЄЛАШОВ

Секретар постійної комісії

К. КОПОТУН

