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28 січня під головування Сергія Мамояна відбулося засідання постійної комісії обласної
ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр, на якому
розглянуто профільні питання, внесені до проекту порядку денного третьої сесії
обласної ради.

Окрім членів комісії, у засіданні взяли участь перший заступник голови обласної ради
Євгеній Холод, перший заступник голови облдержадміністрації, депутат обласної ради
Андрій Пісоцький, голова постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування Ігор Горжій, депутати: Валерій Прядко (постійна
комісія з питань освіти, науки, культури), Іван Сидоренко (постійна комісія з питань
бюджету та управління майном), депутат обласної ради шостого скликання Степан
Бульба, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, представники
громадських організацій, журналісти.

У контексті питання про ініціювання розірвання договорів спільної діяльності між ПАТ
«Укргазвидобування» та ТОВ «Цефей» та призупинення дії спеціальних дозволів на
користування надрами «ПАТ Укрнафта» депутати заслухали та взяли до відома
інформацію першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування»
Олександра Романюка та начальника нафтогазовидобувного управління
«Полтаванафтогаз» «ПАТ Укрнафта» Сергія Наслєднікова.

Олександр Романюк, зокрема, поінформував про аспекти спільної діяльності ПАТ
«Укргазвидобування» та ТОВ «Цефей», механізми впливу на товариство щодо ліквідації
заборгованості з плати за користування надрами. У свою чергу, Сергій Наслєдніков
пояснив причину несплати рентних платежів (за даними Головного управління
Державної фіскальної служби в області, на початок 2016 року заборгованість
«Полтаванафтогазу» становила 794 млн. грн.) тим, що підприємство не в змозі
реалізувати видобутий газ, який знаходиться у сховищах.

Наразі депутати акцентували увагу керівників видобувних підприємств на підвищенні
особистої відповідальності за виконання податкових зобов’язань по платежах за
користування надрами, укладення та виконання соціальних угод, збереження довкілля.
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Проекти рішень сесії з даних питань комісія підтримала.

Потому комісія розглянула та підтримала проект Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких законодавчих
актів України, які стосуються порядку погодження та отримання суб’єктами
господарювання спеціальних дозволів на користування надрами.

Також було підтримано проект звернення депутатів Полтавської обласної ради до
голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б., щодо невідкладного внесення на
розгляд Верховної Ради України восьмого скликання важливих соціально-економічних
законопроектів.

У ході засідання депутати розглянули звернення до комісії виконавчого комітету
Білицької селищної ради Кобеляцького району щодо створення робочої групи для
розробки заходів з покращення екологічної ситуації у селищі Білики.
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