
ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту Плану розвитку газорозподільної системи 

на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ

СИСТЕМИ «ПОЛТАВАГАЗ»

« 25» серпня 2020 року 

(дата проведення) О 10:00

м.Полтава. вул.В.Козака.2а. 

приміщення зали засідань
(місце проведення заходу)

Запрошені: Уповноважений представник Полтавської обласної державної алміністраттії 

Представники ЗМІ

Присутні:

Представники АТ «Полтавагаз»:

Голова правління - Гринчак Р.І.

Перший заступник голови правління -  головний інженер -  Чухрай О.А. (головуючий) 

Начальник фінансово-економічного управління -  Ткаченко Н.Н.

Г оловний бухгалтер —  Волошина Т.І.

Головний економіст -  Сухиніна Л.А. (секретар)

Начальник відділу капітального будівництва -  Немченко А.В.

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

Інші представники трудового колективу

Представники ЗМІ:

Директор ТОВ Телерадіооб'еднання «Контакт» - Філонепь С.І.

Порядок денний:

1.Відкрите обговорення проекту Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки 
газорозподільного підприємства АТ «Полтавагаз».

Слухали:

1. Чухрая О.А. -  першого заступника голови правління -  головного інженера, який 
повідомив, що відкрите обговорення проекту Плану розвитку газорозподільної системи АТ 
“Полтавагаз” на 2021-2030 роки проводиться відповідно до Порядку проведення відкритих 
обговорень проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП №866 від 30.06.2017р. (зі 
змінами), проінформував про основні напрямки інвестицій, які включено в проект Плану розвитку 
газорозподільної системи АТ “Полтавагаз” на 2021-2030 роки, та зазначив, що у відведені 
законодавством строки зауважень та пропозицій щодо оприлюдненого на офіційному веб-сайті 
АТ “Полтавагаз” проекту Плану розвитку не надходило;



2. Немченка А.В. - начальника відділу капітального будівництва, який довів до відома 
присутніх обсяги фінансування та заходи, передбачені проектом Плану розвитку газорозподільної 
системи АТ “Полтавагаз” на 2021-2030 роки, зокрема заходами на перший рік (Інвестиційна 
програма на 2021 рік);

3. Сухиніну Л.А. -  головного економіста, яка зазначила, що затверджений НКРЕКП тариф на 
послуги з розподілу природного газу, який діє на даний час, не забезпечує фінансування в 
повному обсязі заходів, передбачених проектом Плану розвитку на 2021-2030 роки, зокрема на 
перший планований рік (Інвестиційна програма на 2021 рік). Враховуючи потреби в коштах на 
фінансування заходів першого року Плану розвитку на 10 років - Інвестиційної програми на 2021 
рік, слід переглянути тариф на 2021 рік. Наголосила, що джерела фінансування Інвестиційної 
програми, які необхідні товариству, будуть включені до проекту структури тарифу на розподіл 
природного газу на 2021 рік та направлені на розгляд та затвердження НКРЕКП у визначені 
законодавством терміни;

4. Артеменко О.С. - прес-секретаря, яка зауважила, що вважає пропозиції обґрунтованими і 
доцільними та в цілому підтримує проект Плану розвитку на 2021-2030 роки, окремо зазначивши 
про необхідність включення заходів по встановленню індивідуальних приладів обліку в 
помешканнях населення, яке використовує природний газ тільки для приготування їжі для 
можливості забезпечення всіх абонентів індивідуальним обліком газу.

Вирішили:

1. Підтримати одноголосно проект Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки 
газорозподільного підприємства акціонерного товариства “Оператор газорозподільної системи 
“Полтавагаз”.

2. Направити до Національної комісії, шо здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг проект Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки 
газорозподільного підприємства акціонерного товариства “Оператор газорозподільної системи 
“Полтавагаз” для розгляду та затвердження.

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 2017 року № 866.

Чухрай Олександр Анатолійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Сухиніна Леся Анатоліївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Прим. Реєстр учасників відкритого обговорення - додається


