Видобувні підприємства повинні отримати довіру громад
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11 вересня постійна комісія обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та
використання надр розглянула профільні питання,

внесені до проекту порядку денного двадцять четвертої сесії обласної ради.

У засіданні, яке вів засідання голова комісії Олександр Залужний, взяли участь
виконуючий обов’язки голови обласної ради, перший заступник голови обласної ради
Володимир Марченко, заступник голови обласної ради Володимир Микійчук, заступник
голови облдержадміністрації Роман Товстий, голова постійної комісії обласної ради з
питань житлово-комунального господарства Степан Бульба, депутати Юрій Шляховий
(постійна комісія з питань бюджету та управління майном), Геннадій Коваленко (постійна
комісія з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій), Ігор Горжій
(постійна комісія з питань житлово-комунального господарства), голова Козельщинської
районної ради Юрій Марченко, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації,
представники громадських організацій.

Депутати проаналізували матеріали щодо погодження отримання підприємствами без
проведення аукціонів спеціальних дозволів на геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислову розробку ділянок родовищ підземних мінеральних, прісних, питних
та технічних вод; нафтогазоносних надр; на видобування газу природного, супутніх
корисних копалин загальнодержавного значення (конденсату, етану, пропану, бутанів);
надання гірничого відводу для розробки родовища піску.

Представники видобувних підприємств розповіли про діяльність своїх підприємств,
участь у розбудові соціальної інфраструктури територій, на яких проводиться видобуток
корисних копалин.

Враховуючи висновки Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості,
екології та природних ресурсів облдержадміністрації, виконання договірних зобов’язань
підприємств на фінансування соціальних програм, відповідні проекти рішень було
погоджено та рекомендовано внести на розгляд сесії обласної ради.
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На пропозицію голови комісії Олександра Залужного, блок питань щодо надання
погодження Державній службі геології та надр України у продажу з аукціону
спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову
розробку родовищ нафти, газу природного, конденсату на території області комісія
рекомендувала зняти з розгляду сесією, зважаючи на непрозорість процедури
проведення аукціонів, відсутність для області стимулюючої складової продажу дозволів з
аукціону.

Проект рішень «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального
дозволу товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство
«Глобинський свинокомплекс» на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову
розробку родовища підземних питних вод на території Полтавської області комісія
рекомендувала сесії обласної ради підтримати за умови укладення угоди на розвиток
соціальної інфраструктури с. Демидівка Кременчуцького району, порозуміння з
територіальною громадою у питанні подальшого функціонування підприємства,
дотримання ним норм екологічної безпеки.

Порозумітися з громадою міста Лохвиці у питанні будівництва об’їзної дороги депутати
порекомендували також керівництву представництва «Регал Петролеум Корпорейшн
Лімітед»

Звернення Козельщинської районної ради щодо збереження матеріальної бази
паливного складу ПОКВП «Полтавапаливо» на території Козельщинського району
Полтавської області було рекомендовано направити для розгляду
облдержадміністрацією та прокуратурою області. Зважаючи на важливість порушеної
керівництвом районної ради проблеми, дане питання ухвалено тримати на контролі
профільної комісії обласної ради.

Насамкінець депутати розглянули ситуацію навколо діяльності ТОВ «Сільські традиції»
(раніше - ТОВ «Бєлгранкорм - Полтавщина»). Конфлікт

інтересів між підприємством та територіальною громадою досі не розв’язаний. Громада
вимагає передбаченої чинним законодавством пайової участі підприємства у вирішенні
питань розвитку соціальної інфраструктури, забезпечення норм екологічної безпеки.
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Питання розглядається у суді, вивчалося робочою групою, створеною за дорученням
голови облдержадміністрації.

Позицію громади на засіданні підтримав депутат обласної ради Геннадій Коваленко.

Підприємство подало документи на погодження отримання без проведення аукціону
спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову
розробку родовища підземних питних вод.

- Якщо депутати підуть назустріч проханню громади - не погодять відповідний проект
рішення, підприємство буде фактично зупинено, - наголосив голова комісії Олександр
Залужний.

Наразі дане питання залишається відкритим. На сесії депутати рекомендували заслухати
голову робочої групи, заступника голови облдержадміністрації Романа Товстого щодо
вирішення проблеми.

Виконуючий обов’язки голови обласної ради, перший заступник голови обласної ради
Володимир Марченко наголосив, що видобувні підприємства повинні активно
співпрацювати з місцевою владою, громадами у питаннях розвитку територій, отримати
довіру громад.

У ході засідання комісія погодила внесення змін до регіональної Програми
«Територіальна оборона» на 2014 рік.

Потому депутати взяли участь у виїзній частині засідання комісії у Машівський район.
Комісія ознайомилася з роботою управління з переробки газу та газового конденсату
публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (с.Базилівщина), розглянула
питання про стан забезпечення населення Полтавської області скрапленим газом.
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