
Додаток 4
ло Порядку проведенtш вiдкритого
обговорення проектiв pir.ni iuцiональноi
KoMicii, що здiйсн.. д.р*ч"r" реryлюванняСфеРах енергетики,а поrу"-ьних посJý/г

протокол
проведення Вцкритого обговорення (вiдкритого слухання) щодо плану розвиткугаз ор озподiльно' системи ПрАТ' <Тер """йriЬ, к.аз> i iоiЪоз 1 р оки

{ата проведення:26 жовтня 202lpoкy о 10:00. Nq2

Мiсце проведення: м. Тернопiль вул. Щовженка, 14А, примiщеннrl з€uIизасiданъ ПрАТ <<Тернопiльмi ськгаз>

Запрошенi:

Btd ПрДТ к Тернопiльмiськzаз >

Голова правлiння
Головний iнженер
Заступник голови правлiння
Заступник голови правлiння
начальник Втв
EKoHoMicT

Заступник мiського голови
м. Тернополя

Присутнi:
Bid ПрДТ к Тернопiльмiськzаз >

Голова правлiння
Головний iнженер
Заступник голови правлiння
Заступник голови правлiння
начальник Втв
EKoHoMicT
Голова профкому

порядок денний :
1.Обговорення пропози
ЦiЙ ПРАТ <<ТеРНОПiЛЬМiСЪКГаЗ> 

Д_о ГI-гrану розвитку г€ворозподiльноi системиПрАТ <<Тернопiльмiськг€в) на 2022-2O3i Ё;^

Стемковський В.В.

Бобрiвецъ В.Л.
Щаткун В.В.
Губиш C.I.
Грубяк С. В.
Панюс Г.М.
Мельничук С.П.
Шамрай А.Ф.

Голова профкому

Bid opeaHiB вuконавчоi влаdu або орzанiв tиiсцевоzо саtповряdування,

Бобрiвець В.Л.
Щаткун В.В.
Губиш C.I.
Грубяк С. В.
Панюс Г.М.
Мельничук С.П.
Шамрай А.Ф.



Iнвестицiйноi1 rlruwvlzlцrиHol Програми Ha2022piK 
).2, Обсяг джерел ОЬй"r"r"", 

Т;{;"звитку ПqАТ <Тернопiлъмiсъкгаз)) на
i:.Ё,;tr:"ХЪХ'ЪiД'оiЙ;;;;,uр,фу"";;;;;y,р"род.,й,.*у.zоз r ро*;: 

""' -,ВОРеННЯ ГIЛаНУ РОЗВИТКУ ГiрАТ <<T.p"oniriri.io*u 
на 2о22_

2031

Слухали :

Головного iнженера {аткун В,В,, щоry 
'.u:uo 

та принципiв формуванняГIлану розвитку,*оро"одiлъноi .r.r.r" ТlрАТ <Тернопiльмiськгаз>> на2022 -2ОЗ 1 
Y1,,_т"л9 оОryунтування доцiльностi uкrrюч""*r" заходiв, якийповiдомив що вiлповiлно'i:,1lоч"*-i;;"*""rr, 

вiдкритого обговоренняПРО eKTi В РiШеНЪ НаЦi ОНаЛ"'поi oori. iT, що Ъдi йсню е o.o*u"#;..rfi:'"H'"
;*.'ffi iffi fi аЖ;;Жеъlихпослуг),якийч".рд*енийпостановою
оприлюднен(

ffi н"ЁЁ*,#:;т#fliЦшчJ,ъ*jiffi*"J#ж;;:::"
Згiдно з вищеназваним п.

становит ъ 184з7,64 тис.грн. 
trОЕОМ' ОбСЯГ фiНаНСУВання на перший piK

Плановим

|:_':""ny"*#.H;i"ffiTgHff ;Н;ъ:;?;r:,:rr.J-Жffi ;ff;:х"."пlдприемства П.рАТ <Тернопiлъмiськг*о * 
-

- Амортизацiйнi вiдрахування.на суму 2090,68тис. грЕ.- Витрати на обмiн""И Ьо"д оi""лi"иБ +zо,q тис. грн.- Витрати на замiну ni""o"""*i" ЗSВi^;;Ъ. ;"- Прибуток на капiтальнi iнвестицii 41вr,зО тис. IpH.- Витрати на встановлення ni.,"nr""*;S'й, 7 тцс.грн..- ГIлан розвитку на2О23-2024р. tцzit ,r".;".- Г[пан розвитку на 2025-2ОЗ rp. 4g8l4r;;. ;р".EKoHoMicTa Мелъни"Уо с,Ё" ;;; ;;;;;- 
a]керел фiнансування планурозвитку ПрАТ < Тернопiлъмiсъкг€в ) на 2О22 -20зlроки згiдно дiючогоТаРиф1, на розполiл природного газу.

Заступника голови правлiнн"Ъубиш С.I.,про вiдсутнiстъ н€uIвнихпропозицiй та зауваженъ FIa елек.ро""й й;;i , та у виглядi писъмовихзверненъ вiд споживачiв фiзичних та юридичних о.iб до й*у розвиткуПрАТ кТернопiлъмiсъкг i, й'zozz -zoii'i;;;, який розмiщено наОфiЦiЙНОМУ СайТi , ЗГiДНО 
"rrо. Постанов" йрвкп м866 вiд з0.06 .2о17.року "про 

Затвердж:ння Порядку проведення вiдкриrо"о оотьорення
;Ё:Ё::J.iЖ#lТ"_Ъffi *Х*",fl;:-.нюедержавнерегулюванняу

Голову 
"ч:91"rу .Йurрu" А.Ф. ,-якийвнiс пропозицiю, щодозбiлъшення робiт по замiнi uuu|iи,r"rr; ;;;;";атних г€lзопроводiв длязабезпечення безпеки .*о.rо.rъчання, також пiдняття заробiтноi платипрацiвникам пiдприемства для виконання покладених на них обов.язкiв.



Вирiшили:

- Визначити, ч: вiлкри1: 
. _обговорення щодо ГIпану розвитку

1ffiffiНДiЛЬНОi "'""" 
ПРАТ -i;;;;l;ьмiськгаз> rч zоzz-20зl роой

- ПОГОДИТИ 
. 
ГIлан ро.":1y г€ворозподiлъноi системи ; 

^ 
-<ТеРНопiльмiськгаз, 

"iiоiz-zбзtрйf'"'ПОДtЛЪНОr 
СИСТеМи ПрАт

ff"lЦЩff tЖiННl:;;н;П::::ж"(вiдкритогослухання)на- Направити Пр_отокоп '"Й*Rl:о.l 
обговорення щодо Г[гrану розвитку

ffiъ?i:дiльноi 
системи ПраТ пТ"р"о.,Й-""ri."кгБ }i zЙz-z031 роки дЬ

Заперечення та доповнення:
вiдсчтнi

"r'ffifil 
О.бГОВОРеННЯ ВВаЖаТИ Таким, що вiдбулося на засадах гласностi та

так

вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулося з порушеннямПРОЦеДУРИ' ВСТаНОВЛеНОi ПОРЯЛК9м проведення 
"ц*рr.о.о обговоренняпроектiв рiшенъ Нацiональноi'комiсii, й .iй".ou державне регулювання у;*rЖi" ;,TiH;'J"r r1??triffi J " 

й, з атв ердж. 
" 
о"ь по стан о в ою

HI

Бобрiвець В. Л.
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

. .Мельничук С. П.
(прIзвище, iм'я, по батьковi)

{,{*,УЧз]F\
М 

'одr-_Q}
#Щ^рiЕ

Ьssss /*
з^ъ;r.Ф



рЕсстр
УЧаСНИКiВ ВiДКРИТОГО ОбГОВОРеННяпроекту Плану розвитку газорозподiльноi системиПрАТ <Тернопiльмiськгаз> на Zо)z-zоз r р. йеiтицiИноi процрам и на 2022 piK.

26.10.2021
м, Тернопiль

j\ъ

з/п
п.I.Б. Назва ор.анiзацii

(пiдприемства)
Посада Пiдпис

1 Бобрiвець В. Л. I1рл r ( l ернопlльмiськгаз> Голова
правлiння {ь2 Щаткун В. В. rРf\.L ( r ернопlльмrськгаз) Головний
iнженер щ;aJ Губиш С. I rlрл l ( I ерЕопlльмiськгаз> Заступник
голови
правлiння r4 Грубяк С. В. lrрлt к t ернопiльмiськгаз> Заступник
голови
правлiння5 Шамрай А. Ф. rrpA r к t ернопiльмiськгаз>> Голова
профкомч /{!l**6 Панюс Г. М. rrpA l к t ернопiльмiськгаз>> начальник
втв '/Э/

7 Мельничук СТ rIрлl к t ернопiльмiськгаз> EKoHoMicT.; '.ffi

й/,


