
  

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VII скликання 

 

Чотирнадцята (позачергова) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

24.05.2017                                  м. Черкаси                                №  25 

     

пленарного засідання 

обласної ради 

     

                      
 

 1. Обрано депутатів до обласної ради    -    84 

 

 2. Взяли участь у роботі сесії           

    обласної ради                 -    56 

 

3. Присутніх запрошених осіб     -    6 

       

 

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий – Тарасенко В.П. 

 

 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Федорук О.Л.,      

Нестеренко І.І., Клімов Є.П., Ковбоша О.Р.,                      

Далібожак В.М.           
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Порядок денний:                                                                                                

 

 1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання ситуації на 

ПАТ «Черкасиобленерго» 

 

Проведення реєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 56 депутатів. 

 

Тарасенко В.П. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 

українських воїнів і мирних громадян, які загинули в ході антитерористичної  

операції у східних областях України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

Тарасенко В.П. привітав депутата обласної ради Рибченка О.В. з Днем 

народження. 

 

 Поінформував, що 23 травня 2017 року, з огляду на критичну ситуацію, 

що склалася на ПАТ «Черкасиобленерго», головою Черкаської обласної 

державної адміністрації Ткаченком Ю.О. внесено пропозицію про скликання 

позачергової сесії обласної ради для розгляду питання «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України                              

та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання ситуації на                                           

ПАТ «Черкасиобленерго». 

 

Голосування за секретаріат 

«За» -56, «Проти» -0, «Утрималося»-0, «Не голосувало» -2. 

 

Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» -57, «Проти» -0, «Утрималося»-0, «Не голосувало» -1. 

 

Голосування за порядок денний (в цілому) 

«За» -56, «Проти» -0, «Утрималося»-0, «Не голосувало» -2. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання 

ситуації на ПАТ «Черкасиобленерго» 

 



3 

 

ВИСТУПИЛИ: Лут Є.А., Ткаченко Ю.О., Мушієк М.Г., Копійченко В.П., 

Ботнар Ю.А., Яріш А.А. 

 Лут Є.А., заступник директора ПАТ «Черкасиобленерго» з економічної 

безпеки, повідомив, що працівники підприємства більше п’яти місяців             

не отримують заробітну плату. Борг складає понад 100 млн. грн.  Із двадцяти 

чотирьох структурних підрозділів – дванадцять увійшли у страйк. Є страйковий 

комітет, який вирішує, які відновлювальні роботи будуть проводиться, а які ні. 

Як приклад, через порив електролінії, протягом доби Чорнобаївський район 

знаходиться без електропостачання. Відновлювальна бригада здійснювати 

заходи з ліквідації аварії відмовляється, мотивуючи це невиплатою заробітної 

плати та відсутністю паливно-мастильних матеріалів для виїзду на місце.                

На підприємстві спостерігається «кадровий голод» - не звільнається 

керівництво, а звільняються досвідчені фахівці. Є такі сімʼї, у яких всі четверо 

членів сімʼї працюють на ПАТ «Черкасиобленерго». Людям немає за що жити, 

розраховуватися за надані комунальні послуги. Тому стає складніше і 

складніше стримувати їх від здійснення будь-яких рішучих дій.                                

На підприємстві має дотримуватися техніка безпеки, проте протягом двох років 

не здійснювалося оновлення спецодягу. ПАТ «Черкасиобленерго» має 

використовувати ту кількість електричної енергії, яку заявило. У разі 

недотримання цих норм, можуть виникнути аварійні ситуації і у інших 

областях. Звернувся до депутатів обласної ради взяти інформацію до відома. 

 Ткаченко Ю.О. зазначив, що дана ситуація має загрозливий характер для 

економіки Черкаської області. Причиною невиплати заробітної плати є 

заборгованість ПАТ «Азот» за спожиту електроенергію у розмірі 1,6 млрд. грн. 

та не зареєстровані податкові накладні на понад 100  млн. грн.                         

Для врегулювання ситуації було скликано регіональну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  Заступник  голови 

обласної державної адміністрації Овчаренко С.М. взяв участь у засіданні 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами якого на цей час 

здійснюються заходи щодо виконання вимог, визначених комісією. Зокрема, 

зменшення екологічної броні на ПАТ «Азот», заключення окремих угод, у 

рамках загальної угоди, на постачання електричної енергії на ПК «Дружба 

народів» і  очисні споруди у м.Черкасах.  

Також повідомив, що звернувся до голів фракцій щодо участі їх 

представників у черговому засіданні НКРЕКП. Наголосив на необхідності 

підтримати запропоноване звернення, прийняття якого надасть можливість 

посилити позиції області при розгляді питання ПАТ «Черкасиобленерго» на 

засіданні комісії. Вихід із проблемної ситуації можливий лише тоді, коли 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг внесе зміни у алгоритм надходження коштів на рахунок 

енергопостачальника. Зазначив, що закликав народних депутатів України від 

Черкащини взяти участь у її засіданні.     
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Голосування за надання часу для виступу Майбороді Л.В. 

«За» -28, «Проти» -1, «Утрималося» -0, «Не голосувало»-30. 

Рішення не прийнято 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Мушієк М.Г. зазначив, що партія «Батьківщина» і фракція   

 «Батьківщина»  у Черкаській обласній  раді  підтримує  працівників                                    

обленерго і у повному складі буде сьогодні голосувати за це звернення. 

Акцентував на тому, що працівники ПАТ «Черкасиобленерго» зверталися 

неділю назад до голови обласної ради про те, щоб він скликав позачергову 

раду, тому що склалася така нагальна і катастрофічна ситуація.                   

Позачергову сесію було скликано за ініціативи обласної державної 

адміністрації.  На наступну сесію 9 червня буде підготовлено проект рішення 

про дострокове припинення повноважень голови обласної ради.   

 Копійченко В.П. зазначив, що отримав звернення депутатів Тальнівської 

районної ради від 19 травня цього року, а також копію звернення Тальнівської 

районної ради від 23 травня до народних депутатів України щодо невиплати 

заробітної плати працівникам Тальнівського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго». 

Звернення констатує, що на цей час існує невиплата заробітної плати уже   

протягом п’яти місяців. Більше 114 родин працівників Тальнівського РЕМу 

знаходяться на межі бідності, голоду, що веде до зубожіння та масового 

соціального невдоволення. Така ситуація змусила трудовий колектив 

Тальнівського РЕМу провести у місті Тальне мітинг-акцію протесту 

страйкового комітету.  

Тальнівська районна рада вже запросила народних депутатів України, 

обраних у виборчих округах, віднесених до Тальнівського району, на зустріч          

з виборцями. Оскільки подібна ситуація спостерігається по всій області, вніс 

пропозицію запросити всіх народних депутатів України, обраних у виборчих 

округах  Черкаської області, на аналогічну зустріч з виборцями, вказавши час і 

місце таких зустрічей, бо на цей час депутатами може бути і не прийнято 

конструктивного рішення. Тому запропонував запросити, в тому числі і на 

засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, яке відбудеться 25.05.2017 у м. Києві, 

наших депутатів і, у подальшому, висвітлити їх роботу з даного питання у 

засобах масової інформації. 

Ботнар Ю.А. зазначив, що такі стратегічні підприємства газо, енерго, 

водопостачання, водовідведення не можна передавати у приватну власність. 

Вони мають бути у власності громад. Це саме стосується і великих стратегічних 

підприємств як ПАТ «Азот». 

Фракція підтримує страйкувальників та вимагає від влади припинити 

олігархічні зазіхання на ПАТ «Черкасиобленерго», виплатити працівникам 

заробітну плату і налагодити алгоритм надходження коштів на рахунок 

енергопостачальника. Фракція готова і надалі долучатися до боротьби 

енергетиків за свої трудові та соціальні права. 
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Яріш А.А. запропонував проект рішення, підготовлений фракцією партії 

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» спільно з обласною державною 

адміністрацією, прийняти як спільне рішення усіх депутатів Черкаської 

обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

щодо врегулювання ситуації на ПАТ «Черкасиобленерго» приймається, 

додається 

 

Голосування з питання «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, щодо врегулювання ситуації на ПАТ «Черкасиобленерго» 

 «За» -58, «Проти» -0, «Утрималося»-0, «Не голосувало» -1. 

 

 

Тарасенко В.П. оголосив позачергову сесію обласної ради закритою.  

 

 

   

Головуючий        В. Тарасенко 


