
IРИВАТНШ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ГАДЯ:IГАЗ>

Код еДРПОУ 05524660

протокол
результатiв вiдкритого обговорення (вiдщритого слухання) щодо

схвалення/затвердження структури тарифу на послуги розподiлу природного
газу ПрАТ <Гадячг€lз> на 202L piK

26,L0,2020 р, м.Гадяч

Запрошенi:

Bid opaaHiB вuконавчоi влаdu або opzaHiB мiсцевоzо ссlмовряdування:

В.о. голови Гадяцькоi
районноi державноi адмiнiстрацii Бондаренко С.М.
Гадяцький
мiський голова Нестеренко В.о.
Голова СергiiЪськоi
об'еднаноi територiальноi громади Лiдовий I.Г.
Голова Краснолуцькоi
об'сднаноi територiа_шьноi |ромади Романенко В.В.
Голова П. -Роменськоi об'еднаноi
територiальноi громади Бугайова В.П.
Голова Великобудищанськоi об'еднаноi
територiа-гlьноi громади Луценко В.О.

Присутнi:

Заступник голови правлiння-головний iнженер ,Щовгаль А.В.

Заступник голови правлiння- началъник служби

облiку газу ,Щавиденко Ю.В.

Головний бу<галтер ,Щворник I.П.

Головний eKoHoMicT Козаченко С.д.

Головуючим вiдкритого обговорення обрано .Щовгаля А.В., секретарем -
,.Щавиденко Ю.В.

Порядок денний:

1. Прийнятгя рiшення щодо затвердженшt структури тарифу на послуги
розподiлу природного газу ПрАТ <ГадячгЕlз) на 202L piK.

Слухали:



Щавиденко Ю.В., яка повiдомила, що вiдповiдно до вимог п.2 кПорядкУ
ПРОВеДеНня вiдкритого обговорення проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що
здiйснюе державне регулювання У сферах енергетики та комуншIьних послуг)>,
ЗаТВеРДЖениХ Постановою НКРЕКП 30.06.20117 р. ЛЬ866, ПрАТ <<Гадячгаз>> на
офiцiйному сайтi ПрАт <<гадячгаз>> було розмiщене оголошення щодо
проведення вiдкритого обговорення структури тарифу на послуги розподiлу
ПРИРОДНОГО Г€ВУ На 2021 piK. В TepMiH визначений оголошенням, жодних
зауважень та пропозицiй до проекту тарифу на послуги розподiiry природного
г€ву на 2021. piK не надiйшло.

Козаченко С.А., головного eкoнoмicTa, яка доповiла, що проектом перегJIяду
тарифу на розподiл природного .шу, оприлюдненим на офiцiйному веб-сайтi
компанii gadyachgas.at.ua, обцрунтовано необхiднiстъ перегляду тарифу для
покриття витрат товариства. Зокрема приведення рiвня заробiтноi плати
працlвнИкtв llpA'l' <I'адячгаз) до середньоi по промисловостi в Полтавськiй
обл., а також перегляд витрат на матерi€Lли та послуги у зв'язку з iнфляцiйними
працiвникiв ПрАТ <<Гадячгаз>>

процесами тощо, вклIочення до тарифу плати за право експлуатацii державним
майном згiдно з Постановою KN4Y J\b95 вiд 2I.о2.2о17 Р., економiчно
обгрунтованих витрат товариства стосовно BapTocTi природного газу, що
використовусться на виробничо-технологiчнi витрати, HopMoBaHi втрати та на
власнi потреби та фiнансування компенсацiй витрат (збиткiв), яких зазнаJIо
товариство за rriдсумками 2017-2019 poKiB.

TaKo>tt зазначил3, Що кошти отриманi за послуги розподiлу природного
ГШУ, використовуються на пiдтримання в нагIежному cTaнi газорозподiльноi
системи Гадяцького району та м. Гадяч, тому затвердження тарифу на послуги
з розподiлу природного газу на 2021 piK для ПрАт <Гадячгаз> на
запропонованому рiвгri дасть змогу пiдприемству якiсно та у повному обсязi
здiйснювати заходи з безпечноi та безаварiйноi експлуатацii газорозподiльноi
системи на територiТ здiйснення лiцензованоi дiяльностi.

Вирiшили:

Затвердити запропонований проект структури тарифу та звернутися до
нкрЕкП з пакетом документiв щодо затвердження запропонованого тарифу
на послуги розподiлу природного г€ву на 2021 ptK.

Заперечення та доповнення :

заперечень та доповнень до запропонованоi структури тарифу на розподiл
природFIого газу на 2021 piK не мас.

вiдкрите обговорення вва}кати таким, що вiдбулосъ на засадах гласноотi та
вiдкритостi.



Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з цорушенням
ПРОЦеДУРИ, встановленоi Порядком проведення вiдкритого обговорення
ПРОеКТiВ РiШеНЪ НацiональноТ KoMiciI, що здiйснюе державне регулювання у
сферах енергетики та комуналъних послуг, затвердженого постановою
НКРЕКП вiд 30 червня 2017 року J\Ъ 866. 
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Головуючий ,Щовгалъ А.В.

Секретар Щавиденко Ю.В.
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рЕестр

rlасникiв вiдкритого обговорення

ПрАТ кГадячгаз> Заступник голови
правлiння-головний

Головний eKoHoMicT
ПрАТ <Гадячгаз> Заступник голови

правпiння-начапьник

.?


