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,Щиректор фiнансовий
Щиректор технiчний
Начальник ПЕВ (секретар)
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пре d с mавнuкu л.tiсцевuх ooz aHi в вuконавчоi' влаdu :

Голова УманськоТ РЩА

Заступник голови
УманськоТ Р.ЩА

Порядок денний:

Додаток 4
до Порядку проведення

вiдкритого
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рiшень Нацiона.пьноТ
KoMiciT, що

здiйснюе державне
регулювання

у сферах енергетики та
комунальних послуг

Кириняченко В.В.
Калягiна I.0.
Костиря Ф.Ю.
Петрова В,М.
Зотов С.Л.

Миклащук I.M.

Жорницький С.П.

проекту структури тарифу
на 2022 piK.

щодо проекry структури

1.

2.

Щоповiдь представникiв ПрАТ <Уманьгаз) щодо розгляду
на послуги з розподiлу природного гilзу ПрАТ <<Уманьгаз>
Формування та прийняття резолюцiТ вiдкритих слухань,



тарифу на послуги з розподiлу природного газу ПрАТ <<Уманьгаз > на2022 piK.

Слухали:

1, По першому питанню слухали голову правлiння Кириняченко В.В., який повiдомив
присутнiх, що вiдповiдно до Постанови нкрЕкП Ns86б вiд З0.0б.20l7 на офiцiйному веб-сайтiПрАТ <Уманьгаз) 04 листопада 2О2| року (hlцr:;,rц::.щl.rе{.lцJ]п-i було розмiщеноповiдомлення про проведення вiдкрито.о об.о"ор;;й dйй;;;;й"ня) щодо розглядупроекту структури тарифу. В перiод з 04.11.202| по |3.1|.2о21 р. tsключно на адресу
ПрАТ <<Уманьгаз) зауважень та пропозицiй не надходило

КИРИНЯЧеНКО В.В. ПОВiДОМИв, що розрахунок тарифу здiйснено вiдповiдно до постановиНКРЕКП J\Ъ2Зб ВiД 25.02.20lб <ПРО ЗаТВерджен"" й.rодrки визначення та розрахункутарифу на послуги розподiлу природного гiву)).
На 2022 piK загальна планова рiчна замовлена потужнiсть передбачена на piBHi7l 095,4 тис. м. природного гilзу.

Тариф на послугй розподiлу природного гiву на 2022 рiк - 4,27 грн. без ПЩВ за 1 м3
на мiсяць.

Вiдповiдно планова тарифна виручка (дохiд) становить - 303 3l0,6 тис. грн. без пдв.
Плановi виробничi витрати заплановано на загальну суму - 254 З74,g тис. грн.,
в тому числi:
- BapTicTb гilзУ на технологiчнi та власнi потреби - 122 85з,5 тис. грн. без ПДВ,- BapTicTb матерiаЛiв (паливо, електроенергiя, витрати на ремонт, iншi матерiальнi

витрати) -З 444,4 тис. грн.,
- витрати на оплату працi - 90 993,8 тис. грн.,
- нарахування на зарплату -20 0l 8,б тис. грн.,
- амортизацiйнi вiдрахування - 3 22з,4 тис. грн.,
- витрати на експлуатацiю об'ектiв державного майна - 4 288,7 тис. грн.,
- витрати на оплату оператору газотранспортноТ системи обсягу замовленоТ потужностi

в точкаХ виходУ з гчвотранспортноТ системи - l 083,9 тис. грн.
- витратИ на забезпеЧення облiКу природнОго газУ - 4 l00,2 тис. грн.,
- iншi витрати - 4 З68,2 тис. грн.,
- витрати на капiтальнi вкладення - б 446,8 тис. грн.,
- компеНсацiя витрат та збиткiв, якиХ зiвналО ПрАТ в минулиХ перiодах (на 20 poKiB) -

8 24З,0 тис. грн.,

Голова УманськоТ Р.ЩА МиклащУк I.M., заслухавши доповiдачiв та уважно розглянувшивищезазначениЙ проект структури тарифу на послуги з розподiлу прйрод"ого газу ПрДТ
<Уманьгаз>> на2022 piK, надав запере.rе""я (лист вiд tS.11.2021J\!00-0l--з2 /з4о6).
Заступник голови Уманськот рдА Жорницький с.п., заслухавши доповiдачiв, надав
запереченНя до проеКту структури тарифу на послуги розподiлу природного г:ву на2022 piK
(лист вiд 15.11,202l J\Ъ01-01 -З2lз406).

2.

J.



Вирiшили:

l. Вiдкритi обговорення (вiдкритi слухання) щодо проекту структури тарифу на розподiл
природного гirзу на2022 piK вважати такими, що вiдбулись, надiслати Протокол вiдкритого
обгоВоренНя (вiдкриТого слухання) проекту структури тарифу на послуги з розподiлу
природного газу ПрАТ <Уманьгаз>> на2022 piK до нкрЕкП та оприлк)днити результати
на офiцiйному веб-сайтi ПрАТ <<Уманьгаз>.

Заперечення та доповнення: додаються

Вiдкрите обговорення вважати таким, шtо 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
постановою НКРЕКП вiд 30 червня 20лl7 року ]ф 86б.

ь.
iм'я та по батьковi)

(пiдпис секретаря) (прiзвище, iм'я та по батьковi)

Hi



Продовження Щодатку 4

рЕ€стр
учасникiв вiдкритого обговорення

Jъ
з/п

п.LБ. Назва органiзацiТ
(пiдприсмства)

Посада Пiдпис

l Миклащук I.M. Уманська Р.ЩА Голова УманськоТ Р,ЩА /.p,k
2 Жорницький С.П. Уманська Р,ЩА Заступник голови

УманськоТ РЩА

3 Кириняченко В.В. ПрАТ <Уманьгаз> Голова правлiння

4 Калягiна I.0.. ПрАТ <Уманьгаз>> Директор фiнансовий
5 Костиря Ф.Ю ПрАТ <<Уманьгаз> Директор технiчний Z,
6 Петрова В.М. ПрАТ кУманьгаз> Начальник ПЕВ ФqrЦ
7 Зотов С.Л. ПрАТ кУманьгаз>> Т.в.о начальника ВТВ Бi;
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