
Протокол
відкритого  обговорення (відкритого слухання)  проекту структури

тарифу на послуги розподілу природного газу
 ПАТ «Черкасигаз»  на 2018 рік                              

Дата проведення : 11 січня 2018 о 10:00 год.

Місце проведення :  м. Черкаси  вул. Максима Залізняка, 142 (актовий зал)

Присутні :
Представники ПАТ «Черкасигаз» :
Голова відкритих слухань: Буян С.І. – голова правління
Секретар відкритих слухань : Ваніна О.М. – провідний економіст ПЕВ 

Півень О.Б.             -  перший заступник голови правління
Жорж А.І.               -  головний бухгалтер 
Ісаєнко В.І.             -  головний інженер  
Захарченко О.А.     - заступник голови правління з виробничих питань     
Юрченко Л.В.         -  голова профспілкового комітету
Сиротенко О.В.      -  начальник ПЕВ

Представники органів влади та місцевого самоврядування:
Демиденко С.М.  -  директор  Департаменту містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово -комунального господарства Черкаської 
облдержадміністрації 

Гриценко В.М.       - депутат  Черкаської міської ради  
Лола Р.В.                 - депутат  Черкаської міської ради
Лукирич С.І.           - депутат  Черкаської міської ради
Зоря Р.С.                 -  депутат  Черкаської міської ради  
Коломієць Т.О.      -  депутат  Черкаської міської ради  
Представники громадських організацій:
Кисельов П.О.        - громадська організація  «Білий Молот»
Скалько О.І.           -  добровільне громадське формування «Самооборона Майдану» 
Друмашко В.Г.       -  громадська  спілка «Черкаська асоціація ОСББ та ЖБК 
                                  « На варті»;
Кузьменко В.О.     - Проблеми інноваційного розвитку
Вальцман П.О.      - Проблеми інноваційного розвитку 
Представники ОСББ:
Куценко С.М.         - ОСББ "Злагода"
Наріжна  Л.М.        - ОСББ «Сім’я» 
Бойцов О.М.           - ОСББ «Сім’я» 
Курінна Л.М.          - ОСББ «Дніпро»
Кудим Т.А.             -  ОСББ «Вернигори, 25»  
Музиченко О.Г.      - ББК -3
Пилипенко Ф.І.      -  ББК-3
Докучаєв О.Ю.      - ОСББ «Дніпро, 81» 
Егоров В.П.           - ОСББ  «Гагаріна, 37»
Шульга В.І.            - ОСББ «Єдність» 
ЗМІ:



Пожарська В.В.      - ТРК «Антена»
Скуцький І.Б.          - ТРК «Антена»
Комаров В.Є.          -   видання «Фактор»
Шевченко Т.            -  ТРК «Вікка»
Валяєва О.В.            -  інтернетвидання
Шевченко М.М.       - ТРК «Рось»
Недбаніло Т.Г.         - ТРК  «Рось»
Мешканці  м. Черкаси .

Порядок денний:
1. Відкрите обговорення (відкрите слухання) пропозицій ПАТ «Черкасигаз» щодо

проекту структури тарифу на послуги розподілу природного газу  на 2018 рік.
2. Обговорення  зауважень  та  пропозицій,  що  надійшли  на  електронну  адресу

ПАТ «Черкасигаз» під час встановленого терміну, протягом якого приймалися
пропозиції та зауваження щодо проекту структури тарифу на послуги розподілу
природного газу на 2018 рік.   

3. Обговорення  запитань,  що  надійшли  від  учасників  обговорення  в  ході
проведення  відкритого  обговорення  (відкритого  слухання)  проекту  структури
тарифу на послуги розподілу природного газу на 2018 рік.

4.  Формування протоколу відкритих слухань.

1. По першому питанню порядку денного

Слухали:
Голову  правління  Буяна  С.І,  який  повідомив,  що  відповідно  до  вимог

Постанови  НКРЕКП  від  30.06.2017р.  №866  «Про  затвердження  порядку
проведення відкритого обговорювання проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
ПАТ «Черкасигаз», згідно зазначених термінів, проводить відкрите обговорення
(відкрите слухання) проекту структури тарифу на послуги розподілу природного
газу на 2018 рік.

   Метою перегляду тарифу на послуги розподілу природного газу є приведення
рівня  заробітної  плати  працівників   ПАТ  «Черкасигаз»  до  середньої  по
промисловості  Черкаської   області,  перегляд  витрат  на  матеріали  та  послуги  в
зв’язку з інфляційними процесами, а також включення до тарифу плати за право
експлуатації державного майна згідно з Постановою КМУ від 21.02.2017 р. №95
«Про  забезпечення  ефективного  використання  газорозподільних  систем  або  їх
складових»  (  з  урахуванням  змін,  внесених  Постановою  Кабінету  Міністрів
України від 29.03.2017 № 188).  

Також  Буян  С.І.  зауважив,  що  перегляд  тарифу  на  послуги  розподілу
природного  газу  на  2018  рік  на  запропонованому  рівні  дасть  змогу  товариству
здійснювати  необхідне  фінансування  заходів  щодо  обслуговування,  поточного  і
капітального  ремонту  газорозподільних  мереж  в  зоні    ліцензованої  діяльності
товариства, забезпечити облік природного газу побутовим споживачам.  

   Слухали:



Начальника  планово-економічного відділу Сиротенко О.В., яка доповіла, що
згідно  вимог  Порядку  проведення  відкритого  обговорення  проектів  рішень
Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, який затверджений Постановою № 866 від 30.06.2017р.
На  веб-сайті  товариства  26.12.2017р.   було  оприлюднено  проект  структури
тарифу на послуги розподілу природного газу  ПАТ «Черкасигаз» на 2018 рік.  

При  цьому  планові  виробничі  витрати,  згідно  структури  на  послуги
розподілу природного газу на 2018 рік ,становлять:

- вартість газу на технологічні та власні потреби – 373643,17 тис.грн. (без
ПДВ), або 353,44 грн. (без ПДВ) за 1000м³ ;

- вартість  матеріалів  (  паливо,  електроенергія,  витрати  на  ремонт,  інші
матеріальні витрати) – 16961,87 тис.грн. (без ПДВ), або 16,04 грн. (без
ПДВ) за 1000м³ ;

- витрати на оплату праці – 229590,00 тис.грн.(без ПДВ), або 217,18 грн.
(без ПДВ) за 1000м³ ;

- нарахування  на  зарплату  –  50509,8  тис.грн.(без  ПДВ),  або  47,78  грн.
(без ПДВ) за 1000м³ ;

- амортизаційні відрахування  - 13125,00 тис. грн. (без ПДВ), або 12,42 грн.
(без ПДВ) за 1000м³ ;

- інші витрати – 14 927,31 (без ПДВ), або 14,12 грн. (без ПДВ) за 1000м³ ;
-  плата за надане в експлуатацію майно, що належить державі  - 32464,31

тис.грн.(без ПДВ) , або 30,71 грн. (без ПДВ) за 1000м³ ;
-  витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню -

22118,70 тис. грн.(без ПДВ), або 20,92 грн. (без ПДВ) за 1000м³ ;
- витрати  на  заміну  лічильників  газу  та  створення  обмінного  фонду

лічильників  –  9450,0  тис.грн.(  без  ПДВ),  або  8,94  грн.  (без  ПДВ)  за
1000м³; 

- компенсація недоотриманої тарифної  виручки,  у зв’язку із зменшенням
обсягів розподілу природного газу у 2017 році – 112 183,43 тис.грн. ( без
ПДВ), або 106,12 грн. ( без ПДВ) за 1000м³; 

- компенсація різниці в цінах на газ для ВТВ та власних потреб за 2017 рік
- 86 119,07 тис.грн. ( без ПДВ), або 81,46 грн. ( без ПДВ) за   1000м³;

- прибуток 48054,63 тис.грн.(без ПДВ), або 45,46 грн. (без ПДВ) за 1000м³ .
Планова  тарифна  виручка  (дохід)  планується  в  розмірі

1 009 147,29  тис. грн. (без ПДВ), або 954,59 грн. (без ПДВ) за 1000м³ .
                           
2. По другому  питанню порядку денного

Слухали:
Голову  правління  Буяна  С.І.,  який  повідомив,  що  у  визначений  термін

зауважень  і   пропозицій  до   проекту  структури  тарифу  на  послуги  розподілу
природного газу на 2018 рік  до  товариства  не надходило. 
3.  По третьому  питанню порядку денного        

Виступила:
Наріжна   Л.М.  –  представник  громадської  організації,  яка  зазначила,  що

вартість газу на технологічні та власні потреби  займає більше 30 %  в загальних
витратах проекту структури тарифу на послуги розподілу природного газу на 2018
рік.
          Слухали :



 Буяна С.І  –  голову  правління товариства,  який пояснив,  що використання
природного  газу  на  ВТВ  пов'язано  з  технологічним  процесом  транспортування
природного газу до споживачів та зростанням вартості природного газу. 

Виступив:
Музиченко  О.Г.-  представник  громадської  організації  запропонував

виключити з проекту структури тарифу на послуги розподілу природного газу на
2018 рік  витрати на встановлення індивідуальних лічильників  газу  населенню в
сумі 22118,7 тис.грн. (без ПДВ). 
           Слухали :
 Буяна С.І.  – голову правління товариства, який зазначив,  що встановлення
індивідуальних  лічильників  газу  населенню  передбачено  на  виконання  вимог
Закону  Україну  «Про  забезпечення  комерційного  обліку  природного  газу»   з
урахуванням проекту змін до нього. 

Виступила :
Наріжна   Л.М.  –  представник  громадської  організації,  висловила

незадоволення,  що  в  проекті  структури  тарифу  на  2018  рік  передбачена
компенсація  недоотриманої  тарифної виручки за послуги розподілу природного
газу за 2017 рік.     
          Слухали :
 Буяна С.І – голову правління товариства, який зазначив, що в зв’язку із 25%
зменшенням  обсягу  розподілу  природного  газу  споживачам  на  території
ліцензованої діяльності товариства за  2017 рік,  товариство недоотримало  тарифну
виручки  в  сумі  112 183,43  тис.грн.  (без  ПДВ),  що  негативно  впливає   на
фінансовий стан товариства.   
         Виступив : 

Друмашко  В.Г.  –  представник  громадської  організації,  зазначив,  що
необхідно надати детальнішу розшифровку статей витрат, які передбачені проектом
структури тарифу на   послуги  розподілу природного газу на 2018 рік.  
         Слухали:

Буяна С.І.  –  голову  правління товариства,  який повідомив,  що товариство
надасть  розгорнуту   розшифровку  статей  витрат,  які  передбачені  проектом
структури тарифу на послуги  розподілу природного газу на 2018 рік представнику
громадської організації   Друмашку В.Г.

Виступили :
Присутні  депутати  Черкаської  міської  ради,  представники   громадських

організацій,   представники  ОСББ,  які  зазначили,  як  новий  розмір  тарифу  на
послуги розподілу природного газу вплине на ціну природного  газу для населення.
          Слухали:

Буяна С.І. – голову правління товариства, який повідомив, що затвердження
нового розміру тарифу на послуги розподілу природного газу не повинно вплинути
на збільшення ціни газу для населення, але ціна на природний газ для населення, як
ціна товару регулюється  Постановами КМУ, а затвердження тарифу на послуги
розподілу природного газу належить до компетенції НКРЕКП. Отже, вплив нового
рівня тарифу на послуги розподілу природного газу на ціну природного газу для
побутових потреб населення залежатиме від прийнятих рішень КМУ.     

Вже  під  час  проведення  відкритих  обговорень   присутні   виступили  з
пропозиціями до відкритого обговорення.



 Присутні  депутати  Черкаської  міської  ради,  представники   громадських
організацій,   представники ОСББ не  підтримали проект   підвищення структури
тарифу на послуги розподілу природного газу по  ПАТ «Черкасигаз»  на 2018 рік
та   виявили  бажання  бути  присутніми  в  НКРЕКП  під  час  розгляду  структури
тарифу на послуги розподілу природного газу по  ПАТ «Черкасигаз» на 2018 рік. 
             Голова правління ПАТ «Черкасигаз» Буян С.І. відмітив, що процедура
відкритих  обговорень  проекту  структури  тарифу  на  2018  рік   проведена  у
відповідності до вимог Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 року.

Крім того, на відкритому обговоренні виносилися зауваження та пропозиції,
які не відносяться до теми відкритого обговорення та не мають впливу на зміну
структури тарифу на послуги розподілу природного газу на 2018 рік.
       Резолюція  відкритих обговорень:

1. Відкриті обговорення проведені на засадах гласності та відкритості.
2.  На  виконання  вимог  Процедури  встановлення  та  перегляду  тарифів  на
послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування,
зберігання та відбору природного газу, затвердженого Постановою НКРЕ № 369
від 03.04.2013 року, направити до НКРЕКП проект структури тарифу на послуги
розподілу природного газу 2018 рік в редакції,  опублікованій на  офіційному
сайті  ПАТ «Черкасигаз».
3.  Довести  зміст  Протоколу  відкритого  обговорення  (відкритого  слухання)
проекту структури тарифу на послуги розподілу природного газу на 2018 рік   по
ПАТ  «Черкасигаз»  до   НКРЕКП  та  оприлюднити  результати  відкритих
обговорень на офіційному  веб - сайті ПАТ «Черкасигаз».   
  


