ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Полтава

№9

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, 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

Чепурко
Олексій Григорович

заступник голови обласної ради

Синєгубов
Олег Васильович

голова обласної державної адміністрації

Лунін
Дмитро Сергійович

перший 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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Дядик
Олег Олегович

депутат обласної ради

Москалик
Іван Володимирович

депутат обласної ради

Мухтаров
Фахраддін Аладдін-Огли

депутат обласної ради

Олексенко
Олександр Сергійович

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

Проценко
Руслан Олександрович

депутат обласної ради

Рева
Едуард Васильович

начальник
Управління
житловокомунального господарства та енергетики
обласної державної адміністрації

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної
ради

Порядок денний:
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 Полтавським
обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства
"Полтаватеплоенерго"».
2. Про розгляд проєкту рішення «Про надання згоди на здійснення
реконструкції існуючих котелень та укладення договорів про спільну
діяльність».
3. Різне.
Голосували за порядок денний за основу та 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
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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 проєкту рішення «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: О. Олексенка, який зазначив, що на попередньому засіданні
постійної комісії були розглянуті розрахунки по тарифах.
Визначені Меморандумом компенсаторні механізми дозволяють
підприємствам, які знаходяться у муніципальній власності зменшити фінансове
навантаження, пов’язане із зростанням тарифів, але цей механізм не стосується
ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», оскільки
підприємства належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області.
Була проведена конструктивна робота за участю голови обласної
державної адміністрації, голови обласної ради, голови постійної комісії з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку з представниками Уряду. Полтавська область заручилася
підтримкою щодо отримання з державного бюджету компенсації різниці в
тарифах. Це дасть можливість не збільшувати тарифи для населення в
опалювальний сезон 2021/2022 років. Відповідно до рекомендації заступника
Міністра розвитку громад та територій України Наталії Хоцянівської для того,
щоб отримати відшкодування різниці в тарифах, необхідно прийняти
економічно обґрунтований тариф.
Тарифи для бюджетних установ будуть встановлені відповідно до
укладених договорів з НАК «Нафтогаз України» в межах Меморандуму.
В проєкт рішення необхідно внести технічні правки, а саме: в
констатуючій частині та пункті 6 резолютивної частини цифри і слова
«10 листопада 2021 року» замінити на «01 листопада 2021 року» в пункті 3
цифри і слова «на 57 аркушах» замінити «на 60 аркушах».
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – зазначив, що для населення тариф не буде збільшений.
О. Синєгубов – висловив вдячність всім, хто брав участь у перемовинах щодо
застосування Меморандуму на території Полтавської області. На даному етапі
відбувається реалізація Меморандуму у частині укладання договорів закладів
соціальної сфери з НАК «Нафтогаз України».
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І. Москалик – наголосив, що проєктом рішення передбачається встановити тарифи і не
зазначено, що тарифи для населення підніматися не будуть.
О. Дядик – запитав, яким чином буде проводитися компенсація різниці в тарифах
підприємству.
О. Олексенко надав відповіді на поставлені питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Рекомендувати внести технічні правки до проєкту рішення «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"», а саме: в
констатуючій частині та пункті 6 резолютивної частини цифри і слова
«10 листопада 2021 року» замінити на «01 листопада 2021 року», в пункті 3
резолютивної частини цифри і слова «на 57 аркушах» замінити
«на 60 аркушах».
3. Підтримати проєкт рішення «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"» з запропонованими технічними правками.
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
2. Про розгляд проєкту рішення «Про надання згоди на здійснення
реконструкції існуючих котелень та укладення договорів про спільну
діяльність».
СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що надання згоди на здійснення
реконструкції існуючих котелень та укладання договорів про спільну діяльність
дасть можливість проводити модернізацію, реконструкцію існуючих котелень
для виробництва теплової енергії на газовому та альтернативному видах палива,
підвищення енергоефективності, зменшення собівартості виробництва послуг, а
також підвищення якості послуг з теплопостачання для споживачів міста
Полтава.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов – запитав, чи комунальне майно залишається на балансі
підприємства.
О. Олексенко надав відповідь на поставлене питання.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про надання згоди на здійснення реконструкції
існуючих котелень та укладення договорів про спільну діяльність».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Різне.
О. Матюшенко, І Москалик порушили ряд питань стосовно встановлення тарифів та
відшкодування різниці в тарифах Полтавському обласному комунальному
виробничому підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго».
О. Синєгубов надав відповіді на поставлені питання.
Голова постійної комісії

С. БЄЛАШОВ

Секретар постійної комісії

К. КОПОТУН

