ПРОТОКОЛ
проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) щодо змін
проекту Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ “Полтавагаз” на
2018-2027 роки та структури тарифу на послуги з розподілу природного
газу на 2018 рік
Дата проведення: 27 лютого 2018 року о 14.00
Місце проведення: м.Полтава, вул.В.Козака, 2а, приміщення зали засідань
Присутні:
Від органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування:
Заступник голови Полтавської
обласної державної адміністрації

- Пру тло О. Є.

Від ПАТ «Полтавагаз»:
Перший заступник голови правління
Заступник голови правління - головний інженер
Заступник голови правління з економічних питань
Заступник голови правління з інвестиційної
діяльності - керівник виробничих служб
м.Полтава та Полтавського району
Начальник відділу обліку та контролю режимів
газопостачання
Заступника голови правління — начальника АТС
Заступник начальника ВТВ
Головний економіст - начальник ПЕВ
Начальник ВКБ
Пресе - секретар
Голова профкому
Працівники служб та відділів
Від громадськості:
Директор підприємства Об'єднання Громадян
"Інформаційне Агентство "Енерголайф"

■Мокрий С.І.
■Чухрай О.А.
Ткаченко Н.Н.

- Качала О.Б.
- Таршис ГІ.
- Хоменко М.О.
- Кочерга 0 .0 .
- Сухиніна Л.А.
- Гончарова І.Б.
- Левченко О.С.
- Сагачко 0 .0 .

Ганнущенко М.М,

Загальна кількість учасників обговорення: 27 осіб.
Порядок денний:
1. Обговорення змін до проекту Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ
“Полтавагаз” на 2018-2027рр.

2.0бговорення проекту структури тарифу на послуги з розподілу природного
газу на 2018 рік.
Слухали:
По першому питанню порядку денного
Гончарову І.Б. - начальника відділу капітального будівництва, щодо
необхідності внесення змін в проект Плану розвитку газорозподільної системи
ПАТ “Полтавагаз” на 2018-2027 роки, зокрема в заходи на перший рік
(Інвестиційну програму на 2018 рік), в зв'язку з підвищенням цін на матеріальні
ресурси, вартості обладнання та збільшенням рівня заробітної плати, які
враховуються при складанні кошторисів на виконання робіт та плануванні
придбання основних засобів. Звернула увагу на дефіцит коштів, на реалізацію
заходів інвестиційної програми на 2018 рік, що передбачені діючою структурою
тарифу, затвердженого Постановою НКРЕКП №2302 від 15.12.2016 року;
Чухрая О.А. - заступника голови правління - головного інженера, щодо
основних напрямків інвестицій у відповідності до проекту Плану розвитку
газорозподільної системи ПАТ “Полтавагаз” на 2018-2027 роки. Акцентував
увагу на необхідності внесення змін в проект Плану розвитку щодо актуалізації
цін на матеріально-технічні ресурси та першочерговості доукомплектування
районів газопостачання новим автотранспортом та спеціалізованою технікою;
Каналу О.Б. - заступника голови правління з інвестиційної діяльності керівника виробничих служб, щодо необхідності підтримання основних
напрямків змін проекту Плану розвитку, особливо в частині забезпечення
виробничих служб підприємства необхідним обладнанням, приладами та
механізмами;
Сухиніну Л.А. - головного економіста - начальника плановоекономічного відділу, яка зазначила що проект структури тарифу на розподіл
природного газу на 2018 рік розроблений з урахуванням потреби в коштах на
фінансування заходів першого року Плану розвитку на 10 років (інвестиційної
програми на 2018 рік) та буде направлено на розгляд НКЕКП після проведення
відкритих обговорень (відкритих слухань), але висловила припущення щодо
перегляду інвестиційної програми після затвердження структури тарифу на
розподіл природного газу на 2018 рік;
Мокрого С.І. - першого заступника голови правління, який зазначив що
відкрите обговорення проекту Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ
“Полтавагаз” на 2018-27 років 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. Звернув особливу
увагу на зміну кількості запланованих до встановлення індивідуальних
лічильників газу населенню в зв'язку з внесенням змін до ЗУ “Про забезпечення
комерційного обліку природного газу”.

По другому питанню порядку денного слухали:
Сухиніну Л.А. - головного економіста - начальника ПЕВ, яка довела до відома
присутніх, що за період з 12.02.2018 по 26.02.2018 року на адресу вказану в
повідомленні щодо оприлюднення проекту структури тарифу на послуги з
розподілу природного газу на 2018 рік, яке було розміщене на офіційному веб
сайті товариства, пропозиції та зауваження не надходили.
Розповіла про причини, які вплинули на необхідність перегляду діючої
структури тарифу, що затверджена Постановою НКРЕКП від 15.12.2017 року за
№2302 (введений в дію з 01.01.2017 року).
Детально ознайомила присутніх з підходами та принципами формування
кожної статті проекту структури тарифу на 2018 рік з урахуванням зауважень
отриманих від ЕПСРЕКП до проекту структури тарифу надісланого регулятору у
грудні 2017 року.
Зазначила, що з метою недопущення відтоку висококваліфікованих кадрів
товариства проведено перерахунок загальної суми витрат на оплату праці з
урахуванням її середнього розміру по промисловості Полтавської області за
2017 рік та кількості працівників необхідної для забезпечення безаварійного
розподілу природного газу та підтримання ЕРМ у надійному стані.
Розрахунок тарифу виконано з урахуванням вимог розділуVI Постанови
№266 від 10.03.2017 р. «Про затвердження Змін до Методики визначення та
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу».
Звернула увагу присутніх на необхідність
• збільшення фінансування по статті «Повірка та ремонт лічильників» сума
витрат по якій у структурі тарифу була незмінною з травня 2014 року при
постійному збільщенні вартості послуг, які надає Полтавський ДЦСМ та
підприємств по ремонту лічильників;
• приведення у 2018 році вартості природного газу, що використовується
товариством на ВТВ та власні потреби у тарифі до рівня діючої на
поточний час.
включення до структури тарифу витрат:
•
для здійснення плати за право експлуатації газових мереж, які
перебувають у державній власності, згідно з Постановою КМУ №95 від
21.02.2017 року та відповідно до умов договору між ПАТ «Полтавагаз» та
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України;
• на сплату внеску на регулювання відповідно до статті 13, розділу II ЗУ
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг».
• для компенсації недоотриманої тарифної виручки внаслідок зменщення
обсягу розподілу природного газу у 2017 році та компенсації різниці його
вартості в цінах на ВТВ за 2017 рік;
• для створення (поповнення) обмінного фонду лічильників газу для
побутових споживачів (розділ X Кодексу газорозподільних систем та
СТ.17 ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність»);

•

за статтею «Капітальні інвестиції», яка включає в себе фінансування робіт
(послуг) по заміні, ремонту газопроводів, заміні та ремонту обладнання
ГРП, ШРП, газових колодязів та станцій катодного захисту для
забезпечення
безпечного
розподілу
та
зниження
виробничотехнологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу та
витрат на розвиток системи віддаленого збору показників лічильників
газу;
• витрат на встановлення індивідуальних лічильників газу на виконання
Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
та включення витрат на заміну лічильників газу (Кодекс газорозподільних
систем).
Запропонувала направити до НКРЕКП Проект структури тарифу на
послуги розподілу природного газу на 2018 рік в редакції, опублікованій на
офіційному сайті ПАТ «Полтавагаз».
Таршис Г.І. - начальника відділу обліку та контролю режимів газопостачання,
яка проінформувала про причини очікуваного зменшення обсягу розподілу
природного газу у 2018 році.
Мокрого С.І. - першого заступника голови правління який зазначив, що
товариство внаслідок відсутності у структурі тарифу на протязі 2017 року по
теперішній час коштів на відрахування плати за експлуатацію майна, що
належить державі та обліковується на балансі оператора ГРМ не в змозі
виконувати договірні зобов’язання по договору експлуатації газорозподільних
систем та їх складових, затвердженого Постановою КМУ від 21.02.2017р. №95,
а саме здійснювати відрахування у розмірі 10% залишкової балансової вартості
державного майна , що відноситься виключно до ГРМ.
Сагачко 0 . 0 . - голову профкому ПАТ «Полтавагаз» - висловив свою
стурбованість, з приводу звільнення висококваліфікованих працівників
товариства, внаслідок низького фактичного рівня середньомісячної заробітної
плати по товариству
за 2017 рік, що не відповідає
середньомісячній
номінальній заробітній платі по промисловості Полтавської області. Повністю
підтримує необхідність направлення до НКРЕКП Проекту структури тарифу на
послуги розподілу природного газу на 2018 рік.
Пругло О.Є. - заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації,
який вислухав виступи учасників відкритого обговорення, зазначив, що вважає
їх обґрунтованими і підтримав необхідність направлення до НКРЕКП Проекту
структури тарифу на послуги розподілу природного газу на 2018 рік та
запропонував направити частину прибутку на заміну газорозподільних мереж з
вичерпаним терміном експлуатації у м.Полтава.

РЕЗОЛЮЦІЇ відкритих обговорень прийняті одноголосно про:
1. Відкриті обговорення проведені на засадах гласності та відкритості.
2. Підтримати зміни до проекту Плану розвитку газорозподільної системи
ПАТ “Полтавагаз” на 2018-2027 роки.
3 Підтримати та направити до НКРЕКП проект структури тарифу на
послуги розподілу природного газу на 2018 рік в редакції, опублікованій
на офіційному сайті ПАТ «Полтавагаз» 12.02.2018року.
4 Надіслати Протокол відкритого обговорення проекту Плану розвитку
газорозподільної системи ПАТ “Полтавагаз” на 2018-2027 роки та проект
структури тарифу на послуги розподілу природного газу до НКРЕКП та
оприлюднити результати відкритих обговорень на офіційному веб-сайті.
.

.

Від органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування :
Заступник голови Полтавської
обласної державної адміністрації

Пругло О.Є.

Від ПАТ «Полтавагаз» :
Перший заступник голови правління

Мокрий С.І.

