
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 з розподілу 

природного газу на 2022 рік ПрАТ «Уманьгаз»

28.10.2021 року м. Умань. вул.Дерев’янка.19
(дата проведення) приміщення актового залу
Початок о 10-00 год. ( місце проведення заходу)

Запрошені: Уповноважені представники Уманської міської ради. Уманської РДА.

Присутні:

Представники ПрАТ «Уманьгаз»:

Голова правління (головуючий) - 
Директор технічний 
Директор фінансовий 
Директор комерційний 
Начальник ПЕВ 
Економіст ПЕВ (секретар)

Представники органів виконавчої влади:

Кириняченко В.В. 
Костиря Ф.Ю. 
Калягіна І.О. 
Прийма С.М. 
Петрова В.М. 
Сокирська О.В.

Голова Уманської
міської ради Плетньова І.Г.

Г олова У манської РДА Миклащук І.М.

Споживачі:
1. УсатюкО.В.
2. Фіголь Є.В.
3. Скрипчинська С.М. -  представник громади Христинівської МТГ, представник ініціативної 

групи тарифного майдану в м.Христинівка.



1. Доповідь представників ПрАТ «Уманьгаз» щодо розгляду проекту структури тарифу 
на послуги з розподілу природного газу ПрАТ «Уманьгаз» на 2022 рік.

2. Формування та прийняття резолюції відкритих слухань, щодо проекту структури 
тарифу на послуги з розподілу природного газу ПрАТ «Уманьгаз» на 2022 рік.

Слухали:

1. Голову правління Кириняченка В.В., який довів до відома присутніх, 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 структури тарифу на послуги з розподілу 
природного газу ПрАТ «Уманьгаз» на 2022 рік.

2. Проект структури тарифу на послуги з розподілу природного газу ПрАТ «Уманьгаз» на 2022 
рік було розміщено на офіційному веб-сайті ПрАТ «Уманьгаз» 18 жовтня 2021 року 
(Ьйр§://итап§а2.сот.иа/?р=3624).

3. По першому питанню слухали голову правління Кириняченко В.В., який повідомив 
присутніх, що відповідно до Постанови НКРЕКП №866 від 30.06.2017 на офіційному веб-сайті 
ПрАТ «Уманьгаз» 18 жовтня 2021 року (ЬПр$://итап§а2.сот.иа/\ур- 
сопіепі/ир1оасІ8/2021/10/%00% А2%00%в0%01 %80%00%В8%01 %84.рсії) було розміщено 
повідомлення про проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) щодо розгляду 
проекту структури. Станом на 17-00 годину 27.10.2021 р., зазначену у повідомлені про 
відкрите обговорення, на адресу ПрАТ «Уманьгаз» було надано пропозиції щодо участі у 
відкритих обговореннях.

Кириняченко В.В. повідомив, що розрахунок тарифу здійснено відповідно до Постанови 
НКРЕКП №236 від 25.02.2016 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку 
тарифу на послуги розподілу природного газу».

На 2022 рік загальна планова річна замовлена потужність передбачена на рівні 
71 095,4 тис. м3 природного газу.

Тариф на послуги розподілу природного газу на 2022 рік -  8,91грн. без ПДВ за 1 м
газу.

Відповідно планова тарифна виручка (дохід) становить -  633 463,6 тис. грн. без ПДВ.
Планові виробничі витрати заплановано на загальну суму -  410 660,4 тис. грн.,
в тому числі:
- вартість газу на технологічні та власні потреби -  278 163,6 тис. грн. без ПДВ,
- вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші матеріальні 

витрати) -  4 072,4 тис. грн.,
- витрати на оплату праці -  90 993,8 тис. грн.,
- нарахування на зарплату -  20 018,6 тис. грн.,
- амортизаційні відрахування -  3 223,4 тис. грн.,

витрати на експлуатацію об’єктів державного майна -  4 288,7 тис. грн.,

Порядок денний:



- інші витрати -  4 911,7 тис. грн.,
- витрати на забезпечення обліку природного газу -  3 838,1 тис. гри.,
- витрати на капітальні вкладення -  6 446,8 тис. грн.,
- компенсація витрат та збитків, яких зазнало ПрАТ в минулих періодах (2017-2020 р.р.)

-  164 860,8 тис. грн.,
- витрати на оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності 

в точках виходу з газотранспортної системи -  1 150,1 тис. грн.

4. Голова Уманської міської ради Плетньова І.Г., голова Уманської РДА Миклащук І.М. та 
споживачі -  Усатюк О.В., Фіголь Є.В., Скрипчинська С.М., заслухавши доповідачів та уважно 
розглянувши вищезазначений проект структури тарифу розподілу природного газу на 2022 рік, 
надали свої заперечення щодо формування проекту структури тарифу на розподіл природного 
газу на 2022 рік, а саме:

4.1.Скрипчинська С.М. -  представник громади Христинівської МТГ, представник 
ініціативної групи тарифного майдану в м. Христинівка -  висловила думку щодо 
формування єдиного тарифу на газ для населення. Послуга розподілу природного газу є 
незрозумілою для більшості населення, так як вони отримують кінцевий продукт -  газ, 
за який і сплачують. Отже, в ціну газу має бути включені всі витрати з його видобутку 
та постачання до кінцевого споживача.

4.2.Усатюк О.В. висловила наступні зауваження щодо розрахунку тарифу:
• п.4 обґрунтувань до структури тарифу на послуги розподілу природного газу -  з 

01.01. 2020 р. АТ «Укртрансгаз» не існує, а є ТОВ «Оператор газотранспортної 
системи»;

• не надано обґрунтування щодо виконання Інвестиційної програми ПрАТ 
«Уманьгаз» за 2021 рік в частині модернізації ШРП та ГРП;

З • *• не надано обґрунтування щодо збільшення обсягу ВТВ до 9,0 млн м в порівнянні з 
2019 р. з урахуванням модернізації в попередні роки;

• не надано розрахунків реальних ВТВ за 2020 рік та частину 2021 р.;
• не обґрунтовані витрати щодо збитків минулих періодів у розмірі 164 860,8 тис.грн.;
• не обґрунтовані витрати на заробітну плату, не вказана тарифна чисельність 

працівників та середня заробітна плата;
• не вказана кількість лічильників, замінена в 2021 році;
• не вказана кількість лічильників, повірена у 2021 році, і яка планується у 2022 році;
• не надано заходів щодо зменшення ВТВ у 2021 році;
• не надано роз’яснення, яка кількість юридичних осіб самостійно сплачує ВТВ;
• соціальний внесок розрахований за ставкою 22%, але на підприємстві відповідно до 

законодавства є працівники з інвалідністю, на яких ЄСВ становить 8,41%.

Вирішили:

1. Не підтримувати проект структури тарифу на послуги з розподілу природного газу ПрАТ 
«Уманьгаз» на 2022 рік, переглянути запропоновану для обговорення структуру тарифу в 
сторону зменшення.



2. Надіслати Протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту структури 
тарифу на послуги з розподілу природного газу ПрАТ «Уманьгаз» на 2022 р ік .

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 ЗО червня 2017 року № 866. і-------- —і

Ні

(прізвище, ім’я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові)



Продовження Додатку 4

РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада

1 Плетньова І.Г Уманська міська рада Голова Уманської 
міської ради

'  2 Миклащук І.М. Уманська РДА Голова Уманської РДА

Кириняченко В.В. ПрАТ «Уманьгаз» Голова правління

Калягіна І.О. ПрАТ «Уманьгаз»
Костиря Ф.Ю
Прийма С.М.

ПрАТ «Уманьгаз» Директор технічниі
ПрАТ «Уманьгаз» Директор комерційний

Петрова В.М. ПрАТ «Уманьгаз» Начальник ПЕВ
Сокирська О.В. ПрАТ «Уманьгаз» Економіст планово- 

економічного відділу

10

Усатюк О.В.

Фіголь Є.В.

Споживач

Споживач

11 Скрипчинська С.М. Споживач


