
ПРОТОКОЛ
ві якритого обговорення змін до Плану розвитку газорозподільної системи 

на 2019-2028 роки газорозподільного ттілппиємства 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА

ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

25.03.2019 року м.Полтава. вул.В.Козака,2а.
(дата проведення) приміщення зали засідань

(місце проведення заходу)

Запрошені: Уповноважений представник Полтавської обласної державної адміністрації 
Присутні:

Представники ПАТ «Полтавагаз»:

Голова правління -  Гринчак Р.І.

Перший заступник голови правління — головний інженер — Чухрай О.А.

Заступник голови правління з обліку та економіки -  Мокрий С.І. (головуючий)

Головний економіст -  Сухиніна Л.А.

Начальник відділу капітального будівництва -  Гончарова І.Б.

Начальник відділу кадрів -  Латенко Р.Р. (секретар)

Голова профспілкового комітету ПАТ «Полтавагаз» - Сагачко О.О.

Начальник автотранспортного управління -  Хоменко М.О.

Інші представники трудового колективу

Представники Полтавської обласної державної адміністрації:

Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації -  Пругло О.Є.

Представники громадських організацій та ЗМІ:

Відповідальний секретар громадського об’єднання «Інститут економічних та енергетичних 
концепцій» - Ганущенко М.М.

Директор ПОГ «Інформаційне агентство «Енерголайф» - Сергатий О.В.

Директор ТОВ Телерадіооб’єднання «Контакт» - Філонець С.І.

Порядок денний:

1 .Відкрите обговорення змін до Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки 
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз».

Слухали:

1. Мокрого С.І. -  заступника голови правління з обліку та економіки ПАТ «Полтавагаз», який 
довів до відома присутніх, що на виконання Постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. за №866



«Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» (зі змінами та доповненнями) 14.03.2019 року було розміщено на 
офіційному веб -  сайті товариства повідомлення щодо необхідності внесення змін до Плану 
розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки з метою отримання зауважень та 
пропозицій, а також термін, протягом якого вони приймаються та адреса на яку необхідно їх 
надсилати.

В термін, зазначений в оголошенні, зауваження та пропозиції до проекту змін Плану 
розвитку газорозподільної системи на 2019-28рр. ПАТ «Полтавагаз» не надходили.
2. Гончарову І.Б. -  начальника відділу капітального будівництва, яка відмітила, що План 
розвитку газорозподільної системи на 2018-2028 роки ПАТ”Полтавагаз”, затверджений 
постановою НКРЕКП №1988 від 18.12.2018 року, складений з урахуванням джерел 
фінансування відповідно діючого тарифу на послуги з розподілу природного газу. Разом з цим 
зауважила, що внаслідок не перегляду НКРЕКП структури тарифу з грудня 2016 року, 
декілька років поспіль спостерігається дефіцит коштів, на виконання заходів для забезпечення 
безперебійного та безаварійного розподілу природного газу, в т.ч. заміну газопроводів, 
ремонт та реконструкцію споруд на них, а також поновлення автомобільного парку, 
придбання обладнання та інструментів.
Запропонувала направити до НКРЕКП зміни Плану розвитку газорозподільної системи на 
2019-2028 роки газорозподільного підприємства Публічного акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації “Полтавагаз”, розроблені з урахуванням всіх необхідних 
заходів.
3. Чухрая О.А. -  першого заступника голови правління -  головного інженера, щодо основних 
напрямків інвестицій у відповідності до змін Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ 
“Полтавагаз” на 2019-2028 роки, який відмітив, що включення всіх заходів до Плану розвитку 
доцільне та технічно обґрунтоване. Необхідна сума фінансування визначається на підставі 
розрахованих кошторисів на виконання робіт, комерційних пропозицій від заводів виробників 
та постачальників щодо вартості придбання обладнання та матеріалів.
4. Сухиніну Л.А. -  головного економіста, яка зазначила що діючий на сьогоднішній день 
тариф на послуги з розподілу природного газу не забезпечує фінансування в повному обсязі 
заходів включених в зміни Плану розвитку на 2019-2028 рр.

На даний час, товариством, відповідно до “Тимчасової методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги з розподілу природного газу”, затвердженої Постановою 
НКРЕКП №389 від 14.06.2018 р., розроблено та направлено до НКРЕКП заяву про 
встановлення тарифу з урахуванням потреби в коштах на фінансування заходів першого року 
Плану розвитку на 10 років - Інвестиційної програми на 2019 рік.
Тимчасовою методикою передбачено, разом з поданням заявки про встановлення тарифу на 
послуги з розподілу природного газу, надати план розвитку газорозподільної системи на 
наступні 10 років, оформлений з дотриманням вимог IV Кодексу ЕРМ, та розрахунок джерел 
фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми).
5. Хоменко М.О. - начальника автотранспортного управління, якій підтримав включення до 
Плану розвитку придбання транспортних засобів в зазначеній кількості та відмітив, що наявні 
автомобілі товариства потребують значних витрат на обслуговування, утримання та ремонт, 
оскільки їх середній вік складає близько 20 років.

6. Еанущенко М.М. - відповідального секретаря громадського об’єднання «Інститут 
економічних та енергетичних концепцій», який підтримав План розвитку на 10 років, 
особливо в частині безкоштовноого встановлення лічильників для населення, що проживає у 
квартирах, де природний газ використовується тільки для приготування їжі та заміні 
непридатних до використання приладів обліку природного газу.

7. Пругло О.Є. - заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації, який 
вислухавши виступи всіх учасників відкритого обговорення, підтримав необхідність 
направлення до НКРЕКП змін Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ”Полтавагаз” на



2019-28рр. з включеними до його складу заходів, направлених на забезпечення 
безперебійного та безаварійного розподілу природного газу, а саме, заміну газопроводів, 
ремонт споруд на них, оновлення автомобільного парку, а також витрати на встановлення 
індивідуальних приладів обліку в помешканнях населення, яке використовує природний газ 
тільки для приготування їжі.
Вирішили:

1. Підтримати одноголосно зміни Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 
роки газорозподільного підприємства Публічного акціонерного товариства по газопостачанню 
та газифікації “Полтавагаз”.

2. Направити до Національної комісії, т о  здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг зміни Плану розвитку газорозподільної системи на 2019- 
2028 роки газорозподільного підприємства Публічного акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації на 2019 рік, для розгляду та схвалення.

Заперечення та доповнення: відсутні.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

Так
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої 
Порядком проведення відкритого  ̂ обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 30 червня 20*1-7 року № 866.
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ступ ник голови Полтавської обласної державної адміністрації 

НруТдо Олег Євгенович______________________
ріїДфа та по баТьковіУповноваженого представника місцевих органів виконавчої влади або органів
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Мокрий Сергій Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Латенко Раїса Равільївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Прим. Реєстр учасників відкритого обговорення - додається


