
Додаток 4
до Порядку проведення 
відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг

Протокол
відкритого обговорення проекту структури тарифу на послуги розподілу природного газу 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНЬГАЗ» на 2019 рік

06.03.2019 року
( дата проведення)

м. Умань, вул.Дерев’янка,19
приміщення актового залу 
( місце проведення заходу)

Запрошені: Уповноважені представники Уманської міської ради. Уманської, 
Христинівської, Маньківської РДА

Присутні:

Представники ПАТ «Уманьгаз»:

В.о.голови правління (головуючий)

Заступник голови правління з фінансово-економічних 
питань-головний бухгалтер

Заступник голови правління з обліку 
природного газу та юридичного супроводження

Заступник голови правління з 
технічних питань-головний інженер

Заступник голови правління з питань безпеки

Технічний директор

Провідний економіст

Начальник виробничо-технічного відділу

Голова профкому (секретар)

Представники місцевих органів виконавчої влади:

Перший заступник голови Уманської РДА

Кириняченко В.В.

Чернявська Т.Д.

Татаркіна М.К.

Мельник М.Д. 

Дудник О.В. 

Костиря Ф.Ю. 

Петрова В.М. 

Кошовий О.П. 

Павлова І.М.

Начальник відділу економічного розвитку 
Уманської міської ради

Жорницький Сергій Петрович 

Бовгира Світлана Іванівна



Начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та цивільного захисту
Христинівської РДА Рябоконь Іван Васильович

Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства
Маньківської РДА Шалай Олександр Миколайович

Порядок денний:

1. Відкрите обговорення проекту структури тарифу на послуги розподілу природного газу 
ПАТ “Уманьгаз” на 2019 рік.

Слухали:
1

1. Кириняченка В.В.. — в.о. голови правління, який довів до відома присутніх, що на 
виконання 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” (зі змінами та 
доповненнями), 19.02.2019 року на офіційному веб-сайті ПАТ “Уманьгаз” було розміщено 
повідомлення та обгрунтування щодо необхідності перегляду тарифу на послуги 
розподілу природного газу 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 структури 

тарифу ПАТ «Уманьгаз» на 2019 рік не надходили.
Відмітив критичну ситуацію, яка склалася в товаристві внаслідок не перегляду НКРЕКП 

тарифу на послуги розподілу природного газу з грудня 2016 року, що вплинуло на 
фінансовий результат ліцензованого виду діяльності. За 2017-2018 роки отримано 
збитки.

2. Петрову В.М. т провідного економіста ,яка повідомила, що 18.01.2019 року набула
чинності Тимчасова Методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу 

природного газу, затверджена Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 року № 389, 
проінформувала присутніх про необхідність перегляду тарифу на послуги розподілу 
природного газу ПАТ “Уманьгаз” на 2019 рік, зупинилась на методах та підходах 
формування витрат по кожній статті проекту структури тарифу.

Зазначила, що обсяг розподілу природного газу на 2019 рік пропонується на рівні 92,3 
млн. куб. м.

3. Кошового О.П. -  начальника виробничо-технічного відділу, який обгрунтував необхідність 
включення до структури тарифу суми коштів з розбивкою за джерелами фінансування, для 
здійснення інвестицій, пов’язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу природного газу.

Запропонував направити до НКРЕКП Проект структури тарифу на послуги розподілу 
природного газу на 2019 рік в опублікованій для розгляду та обговорення редакції.

4. Жорницького С.П. -  першого заступника голови Уманської РДА, який уважно 
розглянувши проект тарифу та обгрунтування щодо зміни структури та рівня тарифу на 
послуги розподілу природного газу для ПАТ «Уманьгаз» на 2019 рік підтримав 
обгрунтовані пропозиції ПАТ «Уманьгаз» щодо перегляду структури та рівня тарифу на 
послуги розподілу природного газу для ПАТ «Уманьгаз» на 2019 рік.



Вирішили:

1. Погодити проект структури тарифу на послуги розподілу природного газу ПАТ 
“Уманьгаз” на 2019 рік.

2. Надіслати Протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту структури 
тарифу на послуги розподілу природного газу на 2019 рік по ПАТ «Уманьгаз» до 
НКРЕКП та оприлюднити результати на офіційному веб-сайті ПАТ “Уманьгаз”.

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.

Ні

Перший заступник голови Уманської РДА 

Жорницький Сергій Петрович
(підпис, посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника місцеви; органів виконавчої влади або 

органів місДе/рго самоврядування)

'Щічне

Р&тьгАЗ', Я

(підпис секретаря)

Кириняченко Вадим Валерійович 
(прізвище, ім’я та по батькові)

Павлова Ірина Миколаївна
(прізвище, ім’я та по батькові)



РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

1 Жорницький Сергій 
Петрович

Уманська РДА Перший заступник 
голови Уманської РДА

У

2 Бовгира Світлана 
Іванівна

Уманська міська рада Начальник відділу 
економічного розвитку ЛГ

3

і\

Рябоконь Іван 
Васильович

Христинівська РДА Начальник відділу 
містобудування, 

архітектури, ЖКГ та 
цивільного захисту

/  /

4 Шалай Олександр 
Миколайович

Маньківська РДА Головний спеціаліст 
відділу містобудування, 

архітектури, ЖКГ /
. ' '■ : .

2 Кириняченко В.В. ПАТ «Уманьгаз» В.о.голови правління Ж ..........
3 Чернявська Т.Д.

#

ПАТ «Уманьгаз» Заступник го л о в ^ ^ ^  
правління 0 V ?

4 Татаркіна М.К. ПАТ «Уманьгаз» Заступник голови 
правління

5 Мельник М.Д. ПАТ «Уманьгаз» Заступник голови 
правління

6 Дудник О.В. ПАТ «Уманьгаз» Заступник голови 
правління

7 Костиря Ф.Ю. ПАТ «Уманьгаз» Технічний директор
8 Петрова В.М. ПАТ «Уманьгаз» Провідний економіст
9 Кошовий О.П. ПАТ «Уманьгаз» Начальник виробничо- 

технічного відділу

<У /Г

10 Павлова І.М. ПАТ «Уманьгаз» Голова профкому _'----------------


