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

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення (відкритого слухання) щодо схвалення/затвердження
проекту перегляду тарифу на розподіл природного газу ПАТ «Закарпатгаз»

28 грудня 2018 року

м.Ужгород, вул Погорєлова, 2, актовий
зал Публічного акціонерного Товариства
по газопостачанню та газифікації
«Закарпатгаз»

Запрошені: уповноважений представник ліцензіату - Голова Правління ПАТ
«Закарпатгаз» Шатило В.M.; директор фінансовий ПАТ «Закарпатгаз» - Дорохіна
Н.М.; начальник відділу бюджетування та контролю ПАТ «Закарпатгаз» - Смерека
М.Й.; керівник територіального органу НКРЕКП - завідувач сектору НКРЕКП у
Закарпатській області - Малюга О.С.; заступник голови Закарпатської ОДА Мікулін В.П.
Присутні: уповноважений представник ліцензіату - Голова Правління ПАТ
«Закарпатгаз» Шатило В.M.; директор фінансовий ПАТ «Закарпатгаз» - Дорохіна
Н.М.; начальник відділу бюджетування та контролю ПАТ «Закарпатгаз» —Смерека
М.Й.; керівник територіального органу НКРЕКП - завідувач сектору НКРЕІШ у
Закарпатській області - Малюга О.С.; заступник голови Закарпатської ОДА Мікулін В.П.
Порядок денний:
1. Ознайомлення всіх присутніх з вимогами Постанови НКРЕКП України від
30.06.2017 року №866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого
обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
2. Обговорення Проекту структури тарифу (планової тарифної виручки) на
послуги з розподілу природного газу на 2019 рік.
3. Розгляд наданих пропозицій та зауважень до Проекту структури тарифу на
розподіл природного газу.
4. Прийняття рішень щодо Проекту структури тарифу.

Слухали:
1. Головуючий доповів, що відповідно до вимог Постанови державного
регулятора НКРЕКП від 30.06.2017 роїсу №866 «Про затвердження Порядку
проведення відіфитого обговорення проектів рішень Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», сьогодні проводяться відкриті слухання (обговорення) щодо
Проекту зміни структури тарифу на послуги з розподілу природного газу для
ПАТ «Закарпатгаз» на 2019 рік.
Повідомлено, що Проект тарифу та його структура на послуги з розподілу
природного газу для ПАТ «Закарпатгаз» на 2019 рік було опубліковано на
офіційному веб-сайті Товариства 14.12.2018 року.
2. Зазначено основні причини необхідності перегляду тарифу на розподіл
природного газу. Основною метою є необхідність відшкодування
Товариству
економічно
обґрунтованих
витрат
адміністративно
господарської діяльності. Детально ознайомлено присутніх та обґрунтовано
всі елементи витрат, що включені до Проекту структури тарифу.
Крім того, повідомлено, що зауважень та пропозицій до зазначеного Проекту
структури тарифу на розподіл природного газу у вказані терміни на адресу
Товариства не надходило.
3. Під час виступу головуючий засідання також наголосив на тому, що
відповідно до вимог чинного законодавства Проект зміни структури тарифу
на послуги з розподілу природного газу ПАТ «Закарпатгаз» https://zk.104.ua/
14.12.2018 р. опублікований на офіційному веб-сайті газорозподільного
підприємства з метою отримання зауважень та пропозицій. У строки,
визначені Постановою НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 року, жодних
пропозицій та зауважень від громадськості до Проекту структури тарифу на
розподіл природного газу на 2019 рік на адресу Товариства не надходило.
4. Мікулін В.П. виступив від Закарпатської обласної державної адміністрації, і
висловив розуміння, щодо необхідності фінансування газорозподільного
підприємства ПАТ «Закарпатгаз», проте в адміністрації заперечують
підняття тарифу, якщо це впливатиме на кінцеву ціну на природний газ для
споживачів області. В ОДА аргументують, що така ситуація призведе до
додаткового фінансового навантаження на споживачів регіону та збільшення
соціальної напруги серед населення Закарпатської області.

Вирішили:

1. Направити на розгляд Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Проект тарифу на
розподіл природного газу для ПАТ «Закарпатгаз».
2. Беручи до уваги усю важливість та нагальність даного Проекту в питанні
забезпечення
стабільного
безперебійного
функціонування
ПАТ
«Закарпатгаз» - звернутися до НКРЕКП з проханням прийняти за основу
запропоновану структуру тарифу на розподіл природного газу на 2019 рік.
3. Скерувати Протокол відкритого обговорення на розгляд державному
регулятору - НКРЕКП та опублікувати на офіційному веб-сайті ПАТ
«Закарпатгаз».
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось
відкритості.

на

засадах гласності та

оах>п.і/нліч т мй ЗШ/І
^(підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженогі&<іф6дставника
місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самейрядування)

Ц/йшихс
(прізвище, ім'я та по батькові)

(піцпис секретаря)

(прізвище, ім'я та по батькові)

№ П.І.Б.
з/п
1 ТТТатило
Віталій
Марцінович
2
Дорохіна
Наталія
Михайлівна
3
Смерека
Мар’ян
Йосипович
4

5

Підпис

Назва
організації Посада
(підприємства)
ПАТ «Закарпатгаз»
Голова
Правління
ПАТ «Закарпатгаз»

Директор
фінансовий

Начальник
відділу
бюджетування
та контролю
Територіальний
орган Керівник
Малюга
територіального
НКРЕКП
Олександр
органу НКРЕКП
Сергійович
завідувач
сектору
НКРЕКП
у
Закарпатській
області
Заступник
Мікулін Віктор Закарпатська
облдержадміністрація
Петрович
голови ЗОДА
ПАТ «Закарпатгаз»
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