ПРОТОКОЛ
проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) щодо змін Плану
розвитку газорозподільної системи ПАТ "Полтавагаз" на 2017-2026 роки
Дата проведення: 01 серпня 2017 року о 14.00.
Місце проведення: м.Полтава, вул. В.Козака, 2а, приміщення зали засідань
ПАТ'Полтавагаз".
Присутні:
Від органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування
Заступник голови Полтавської
обласної державної адміністрації
Від ПАТ "Полтавагаз " :
Перший заступник голови правління
Заступник голови правління — головний інженер
Заступник голови правління з інвестиційної
діяльності - керівник виробничих служб
м.Полтави та Полтавського району
Головний фахівець з технічного нагляду начальник ВТВ
Головний економіст — начальник ПЕВ
Начальник ВКБ
Прес-секретар
Голова профкому
Від громадськості :
Директор підприємства Об'єднання Громадян
"Інформаційне Агентство "Енерголайф"

- Пругло О.Є.

- Мокрий С.І.
- Чухрай O.A.

- Качала О.Б.
- Барановський М.М.
- Сухиніна JI.A.
- Гончарова І.Б.
- Левченко О.С.
- Сагачко О.О.

- Ганнущенко М.М.

Порядок денний :
і.

Обговорення пропозицій ПАТ "Полтавагаз" по внесенню змін до І розділу
Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Полтавагаз" на 20172026рр.
(Інвестиційної
програми
ня
7П17

Слухали :
Гончарову І.Б. - начальника відділу капітальнатс
необхідності внесення змін в І розділ Плану розвитку гав§|
ПАТ "Полтавагаз" на 2017-2026 роки в зв'язку зі змінвкжд:
Зазначила, що джерелами фінансування інвестиційної прогрі

щодо
= системи
кивання.
газаційні

відрахування, витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню
по діючій структурі тарифу, що затверджена Постановою НКРЕКП №2302 від
15.12.2016 року, капітальні вкладення за рахунок додатково нарахованої тарифної
виручки за 2016 рік та невикористані кошти ІП 2016 року;
Чухрая O.A. - заступника голови правління - головного інженера, щодо
основних напрямків інвестицій у відповідності до проекту змін інвестиційної
програми, спрямованих на забезпечення безпеки, надійності, регулярності та якості
розподілу природного газу газорозподільною системою;
Мокрого С.І. - першого заступника голови правління, який зазначив що
відкрите обговорення проекту змін Інвестиційної програми ПАТ "Полтавагаз" на
2017 рік проводиться відповідно до порядку проведеная відкритих обговорень
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП №866 від
30.06.2017р. Дав стислу характеристику пропозиції до проекту, яка надійшла на
електронну адресу ПАТ "Полтавагаз". Висунув пропозицію розглянути та
прийняти до уваги в наступних інвестиційних програмах ПАТ "Полтавагаз";
Пругло О.Є. - заступника голови Полтавської обласної державної
адміністрації, щодо необхідності підтримання основних напрямків проекту змін
Інвестиційної програми ПАТ "Полтавагаз" на 2017 рік. Висловив пропозицію
збільшити в наступних інвестиційних програмах фінансування заходів по
встановленню індивідуальних лічильників газу побутовим споживачам, що
використовують природний газ тільки для приготування їжі.
Ганнущенко М.М. - директора підприємства Об'єднання Громадян
"Інформаційне Агентство "Енерголайф", який загалом підтримав пропозицію щодо
змін інвестиційної програми ПАТ "Полтавагаз" та висловив побажання залучати
більшу кількість представників громадськості
РЕЗОЛЮЦІЯ відкритих обговорень:
1. Відкриті обговорення проведені на засадах гласності та відкритості.
2. Підтримати проект змін Інвестиційної програми ПАТ "Полтавагаз" на 2017
рік), визначивши обсяг фінансування на її реалізацію у сумі 57478,00 тис.
грн. (без ПДВ).
3. Надіслати Протокол відкритого обговорення проекту змін Інвестиційної
програми ПАТ "Полтавагаз" на 2017 рік до НКРЕКП та оприлюднити
результати відкритих обговорень на офіційному веб-сайті.
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J?// Мокрий С.І.

