
Протокол
відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту Плану розвитку 

газорозподільної системи ПАТ «Уманьгаз» на 2019-2028 роки

20 листопада 2018 р

Місце проведення відкритого обговорення: 
м. Умань, вул. Дерев’янка, 19, ПАТ «Уманьгаз»

Присутні:

Представники ПАТ «Уманьгаз»:

В.о. голови правління 
Радник голови правління 
Заступник голови правління з обліку 
природного газу та юридичного супроводження 

Заступник голови правління з фінансово-економічних 
питань-головний бухгалтер 

Провідний економіст 
Начальник виробничо-технічного відділу

Представники місцевих органів виконавчої влади:

Перший заступник голови Уманської РДА

Порядок денний:

1. Відкрите обговорення проекту Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ “Уманьгаз” на 
2019-2028 роки.

Головуючий доповів, що відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866 “Про 
затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, сьогодні проводиться 
відкрите обговорення (відкрите слухання) Проекту Плану розвитку газорозподільного підприємства 
ПАТ “Уманьгаз” на 2019-2028 роки.

Проект Плану розвитку газорозподільного підприємства ПАТ “Уманьгаз” на 2019-2028 роки 
було розміщено на офіційному веб-сайті ПАТ “Уманьгаз” 06 листопада 2018 року.

Виступив: Начальник виробничо-технічного відділу Кошовий О.П., який ознайомив присутніх з 
основними розділами Плану розвитку, джерелами фінансування, а також розповів про стан ГРМ на 
території ліцензійної діяльності ПАТ “Уманьгаз” та необхідність виконання усіх заходів для 
підтримання газових мереж у належному технічному стані, забезпечення безперебійного та 
безаварійного надання послуг з розподілу природного газу споживачам. Відповідно до 
оприлюдненого Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки обсяг фінансування на 
перший рік становить 5977,3 тис. грн. без ПДВ.

Джерелами фінансування Плану розвитку на перший рік є:
амортизаційні відрахування - 3123,0 тис. грн. (без ПДВ); 
інші джерела -  2854,3 тис. грн. (без ПДВ),

в т.ч.: заміна лічильників газу у населення - 179,3 тис. грн. (без ПДВ), 
обмінний фонд лічильників - 2675,0 тис. грн. (без ПДВ)

На адресу Товариства будь-яких пропозицій до представленого Проекту Плану розвитку 
газорозподільного підприємства ПАТ “Уманьгаз” у встановлені Порядком проведення обговорень

Кириняченко В.В. 
Костиря Ф.Ю.

Татаркіна М.К.

Чернявська Т.Д. 
Петрова В.М. 
Кошовий О.П.

Жорницький С.П.



строки не надходило.

За результатами проведеного обговорення 

Вирішили:

1. Підтримати Проект Плану розвитку ПАТ “Уманьгаз” на 2019-2028 роки.
2. Надіслати Протокол відкритих слухань до НКРЕКП, оприлюднити результати на офіційному 

веб-сайті ПАТ “Уманьгаз”.

Заступник голови правління з обліку 
природного газу та юридичного супроводжен

В.о. голови правління

Перший заступник голови Уманської РДА

Радник голови правління

Заступник голови правління з фінансово-економічних 
питань-головний бухгалтер Чернявська Т.Д.

Начальник виробничо-технічного відділу Кошовий О.П.

Провідний економіст Петрова В.М.


