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Заступник голови
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Порядок денний:

1. .Щоповiдь представникiв ПрАТ <<Уманьгаз)) щодо розгляду проекту
газорозподiльноТ системи ПрАТ <Уманьгаз> на2О22-203 1 iоки.2. ФормУваннЯ та прийняТтя резолюцiТ вiдкритих слухань, щодо проекту
газорозпоДiльноТ системи ПрАТ <Уманьгаз> на2О22-20Зl рокЙ.Слухали:



1. Голову правлiння Кириняченка В.В., який довiв до вiдома присутнiх, ш{о вiдповiдно до вимог
постанови НКРЕКП вiд 30.06.2017 р. N9866 "Про затвердження Порядку проведення
вiдкритого обговорення проектiв рiшень НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюс державне

регулюЁання у сферах енергетики та комунальних послуг", сьогоднi проводиться вiдкрите
обговорення (вiдкрите слухання) проекту Плану розвитку газорозподiльного пiдприсмства
ПрАТ кУманьгаз> Ha2022-203l роки.

Проект Плану розвитку газорозподiльного пiдприемства ПрАТ кУманьгаз> Ha2022-203l роки
було розмiщено, на офiцiйному веб-сайтi ПрАТ <Уманьгаз> 4 листопада 2021 року
(! 

r ttrl.1 rlll;i;lgli,,.сlrлt,t lir'').

Щиректор фiнансовий Калягiна I.0. повiдомила присутнiх про плановiджерела фiнансування.
Вiдповiдно до оприлюдненого проекту Плану розвитку газорозподiльноТ системи на 2022-
203l роки обсяг фiнансування на перший piK становить 9 943,5 тис. грн. без П.ЩВ. ,Щжерелами

фiнансування Плану розвитку на перший piK с:
- амортизацiйнi вiдрахування - 3 22З,4 тис. грн. (без ПДВ);
- iншi джерела, в т.ч.: замiна лiчильникiв газу у населення - 3 496,7 тис. грн. (без ПДВ);
- прибуток на виробничi iнвестицiТ - З 22З,4 тис. грн. (без ПДВ).

Головний iнженер Ткаченко В.В. ознайомив присутнiх з основними роздiлами проекту ПланУ

розвитку, а також розповiв про стан ГРМ на територiТ лiцензiйноТ дiяльностi ПрАТ
<Уманьгаз> та необхiднiсть виконання ycix заходiв для пiдтримання газових мереж у
належному технiчному cTaHi, забезпечення безперебiйного та безаварiйного надання послуг з

розподiлу природного газу споживачам.

Голова УманськоТ РЩА Миклащук I.M., заслухавши доповiдачiв та уважно розглянувши
проект Плану розвитку г.Lзорозподiльного пiдприемства ПрАТ кУманьгаз>> на2022-20З l роКи,
пiдтримала проект Плану розвитку газорозподiльного пiдприемства ПрАТ кУманьгаз> на

2022-20Зl роки.

Заступник голови УманськоТ Р.ЩА Жорницький С.П., заслухавши доповiдачiв та уважно
розглянувши проект Плану розвитку г.rзорозподiльного пiдприсмства ПрАТ <<Уманьгаз> на

2022-203l роки, пiдтримав проект Плану розвитку гчlзорозподiльного пiдприсмства ПрАТ
<Уманьгаз>> на 2022-20З l роки.

Вирiшили:

l. Погодити проект Плану розвитку газорозподiльного пiдприемства ПрАТ <<Уманьгаз>

2022-20З1 роки.
2, Надiслати Протокол вiдкритого обговорення (вiдкритого слухання) проекту Плану

розвитку гtворозподiльноТ системи ПрАТ <Уманьгаз>> на2022-2031 роки до НКРЕКП та
оприлюднити результати на офiцiйному веб-сайтi ПрАТ <Уманьгаз>>.

2.

J.

4.

5.

Заперечення та доповнення: не мас заперечень та доповнень.



Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенням процедури, встановленоТ
Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень НацiональноТ KoMiciT, що
здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого

\lпrrr*лr-rrr.- И. Ь,
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

(прiзвище, iм'я та по

постановою НКРЕКП вiд З0 червня 20/J ф*у ]ф 866.
Hi

ffраfirЁа- а. //,,йon*Z
(пiлпис секfiетаря)



Продовження Щодатку 4

рЕестр
учасникiв вiдкритого обговорення

J\b

з/п
п.I.Б. Назва органiзацii

(пiдприемства)
Посада Пiдпис

,т

l Миклащук I.M. Уманська РЩА Голова УманськоТ РЩА
/ ll lrn

2 Жорницький С.П. Уманська РЩА Заступник голови
УманськоТ РЩА

J Кириняченко В.В. ПрАТ <Уманьгаз> Голова правлiння ш4
4 Калягiна I.0. ПрАТ кУманьгаз> .Щиректор фiнансовliЙ //.{"аzи
5 Костиря Ф.Ю ПрАТ <<Уманьгаз>> ,Щиректор технiчний ,%=
6 Петрова В.М. ПрАТ <<Уманьгаз>> Начальник ПЕВ -//ffiц,
7 Ткаченко В.В. ПрАТ <Уманьгаз>> Головний iнженер }
8. Зотов С.Л. ПрАТ кУманьгаз>

Y


