ПРОТОКОЛ
відкритого

обговорення

проекту структури тарифу на розподіл
«Вінницягаз»

природного

газу ПДТ

на 2018 рік
м. Вінниця

від 29.11.2017
Присутні:
Броварник В. М.

- заступник голови Вінницької обласної державної

Кібітлевський

- директор

С. Й.

адміністрації

фінансовий ПАТ «Вінницягаз»

Гнатюк А. В.

- голова об'єднаної

профспілкової організації

Дзіміна М. Д.

- головний інженер ПАТ «Вінницягаа»

Горбатюк Д. Ф.

- начальник вірр.ілу економічного

Бузік О. А.

- представник

ПАТ «Вінницягав»

планування ПАТ «Вінницягаз»

громадськості
Порядок денний:

1.

Доповідь

директора

фінансового

структури тарифу на розподіл природного
2.

Обговорення

пропозицій

запитань

що

ПАТ «Вінницягаз»

Обговорення

4.

Формування

газу на 2018 рік.

надійшли

на електронну

Виступ директора

2.

Обговорення
пропозицій

час терміну

збору

Кібітлевського

С. Й. -15 хв.

запитань що надійшли на електронну адресу, під час терміну збору
та зауважень.

Виступи учасників обговорення

4.

Обговорення - 10 хв.

5.

Голосування - 2 хв.

6.

Оголошення

- 10 хв.

резолюції та підписання

затвердити

Доповідь

обговорення

фінансового ПАТ «Вінницягаз»

3.

протоколу -10 хв.

порядок денний та регламент відкритого

представника

ПДТ «Вінницягаз»

обговорення.

щодо проекту

структури

тарифу

на розподіл

газу на 2018 рік.

Слухали: директора

фінансового ПАТ «Вінницягаз»

Кібітлевського

відповідно

до постанови НКРЕКП N2866 від 30.06.2017 року на офіційному

09.11.2017

року було розміщено

природного

під

та прийняття резолюції відкритих слухань.

1.

природного

адресу,

запитань що надійшли від учасників обговорення.

Регламент відкритого

1.

С. Й. щодо проекту

та зауважень.

3.

Вирішили:

Кібітлевського

повідомлення

газу для ПАТ «Вінницягаз»

про відкрите

С.Й., який повідомив,

сайті ПАТ «Вінницягаз»

обговорення

на 2018 рік та обгрунтування

що

тарифу на розподіл

необхідності

внесення змін до

його структури.
Доповідач

зазначив, що чинний тариф було затверджено

постановою

НКРЕКП N22279 від

15.12.201б року. Протягом поточного року рівень та структура даного тарифу не змінювалися
результаті

проведеного

аналізу

результатів

ПАТ «ВIННИЦЯГдЗ»
пров. Костя Широцького,

діяльності

Товариства

Тел.: +380432
24, Вінниця, 21012, Україна

www.vn.104.ua

за 10 місяців

27 80 92, Факс

+380432

і в

2017 року з
27 88 82

врахуванням

прогнозу

до кінця року та планових показників

тариф на розподіл природного
що, згідно постанови
пропозицією

на 2018 рік виявилося,

сбгрунтовані

газу не покриває економічно

НКРЕ N2З69 від 03.04.2013

що чинний

витрат більш ніж на 5%,

року, дає підстави для звернення

до НКРЕКП із

перегляду тарифу.

Було зазначено,

обгрунтованого
природного

що основною

метою обговорення

рівня задля належного

фінансування

газу на виробничо-технологічні

чинних методик;

забезпечення
середніх

належного

показників

е приведення

необхідних

потреби,

по

галузі;

матеріалів та послуг, закупівлі

у обсягах,

рівня заробітної

тарифу до економічно

розрахованих

плати працівників

відповідно

до

фінансування

періодичної

повірки та ремонту 3ВТ по об'єктах побутових споживачів

Кодексом

(населенню);

виконання програми оснащення споживачів з числа населення приладами

до

ПАТ «Вінницягав»

передбачених

а також включення до тарифу плати за право експлуатації державним

відповідно

ГРС

забезпечення

обліку природного

газу,

майном згідно з Постановою

КМУ N295 від 21.02.2017.
3апропонований
природного

тариф

розраховано

відповідно

до

запланованого

обсягу

розподілу

газу на 2018 рік у 739,9 млн. м. куб., а загальна планова річна приеднана потужність

розподілу природного

газу становить - 34987440,00

1000 м3 на рік.

Планова тарифна виручка (дохід) становить - 1456 583,98 ТИС.грн. без ПДВ.
Планові виробничі
на природний

витрати становлять 1 336 315,58 ТИС.грн. без ПДВ, у тому числі:

газ ВТВ та власних потреб - 630594,89

вартість матеріалів (паливо, електроенергія,

ТИС.грн. без ПДВ;

витрати на ремонт, інші матеріальні витрати) -

27079,51 ТИС.грн. без ПДВ;
витрати на оплату праці - 272 660,60 ТИС.грн. без ПДВ;
единий

внесок на обов'язкове

державне

соціальне

страхування

- 59 985,40 ТИС.грн. без

ПДВ;
амортизаційні

відрахування,

як відшкодування

зносу основних засобів на рівні показників

2017 року - 26 064,73 ТИС.грн. без ПДВ;
амортизаційні

відрахування,

як

джерело

необхідних

вкладень задля безпечного та безперебійного

та

першочергових

розподілу природного

капітальних

газу - 81890,12;

інші витрати - 40 138,12 ТИС.грн. без ПДВ, у тому числі витрати на послуги ТОВ «Гавовик» 2078,90

ТИС.грн. без ПДВ, витрати

на проведення

повірки

та ремонту

лічильників

-

15 304,63 ТИС.грн. без ПДВ;
витрати на встановлення

індивідуальних

лічильників

газу населенню - 22 409,10 ТИС.грн.

без ПДВ;
плата за експлуатацію
компенсація

майна, що належить державі - 15 009,59 ТИС.грн. без ПДВ;

недоотриманої

у попередніх

періодах виручки,

що мае бути використана

джерело погашення боргів перед НАК "Нафтогаз України" - 160483,51
Прибуток

заплановано

ТИС.грн. Саме за рахунок
договорам

прибутку

плануеться,

зокрема,

ТИС.грн. без ПДВ.

витрат, що складае 120 268,40

здійснювати

виплати

по чинним

джерела

фінансування

реструктуризації.

Окремо
повірку

на рівні 9% від суми виробничих

як

було зазначено

та ремонт

лічильників

Товариство зобов'язане

побутових

з наповненням

споживачів

про

від 16.11.2017

наявну
року,

проблему,

ПЛГ). Адже

у формі, що визначена

Чинний тариф передбачае

на цілі повірки

покривае

на

витрати

послуги

ПАТ «ВIННИЦЯГдЗ»
пров. Костя Широцького, 24, Вінниця, 21012, Україна

на що була отримана

суть якої зводиться

інформації та розрахунків,

лише

(далі

згідно

за власний кошт проводити такі роботи. ПАТ «Вінницягаз»

НКРЕКП та інформувало
N211975/16/7-17

про проблеми

постановою

та ремонту

повірника

до необхідності

-

витрат на

Кодексу

ГРС

зверталося до

відповідь
подачі

листом

за

додаткової

НКРЕ N2369 від 03.04.2013

року.

ПЛГ лише 2069,63 ТИС.грн. без ПДВ, що

дп "Вінницястандартметрологія".

3гідно

Тел.: +380432 27 80 92, Факс +380 432 27 8882
www.vn.104.ua

аналізу близько 37,5% з 50 ООО ПЛГ, що повіряються за рік силами ПАТ «Вінницягаз»,

проведеного
потребують
логістичні

ремонту

в умовах заводу-виробника.

витрати складають

перегляду тарифу Товариство

Середня вартість такого

705,87 грн. без ПДВ. Відповідно,

ремонту та накладні

серед іншого, у розрахунках

планує надати дані аргументи та необхідне

джерело

для

фінансування

програми повірки та ремонту ПЛГ у сумі 15304,63 ТИС.грн. без ПДВ, де 2069,63 ТИС.грн. без ПДВ витрати

на послуги

проведення
послуги,

повірнина

ремонту

ПЛГ у кількості

відшкодування

відшкодовувати

- ДП

амортизації

через відповідні

"Вінницястандартметрологія"

та 13 235,0 -

18,8 тис. штук. При цьому необхідні
обладнання

загальні

та заробітну

складові

плату

матеріальні

працівників

тарифу, що дозволить

витрати

на

витрати,

планується

не перевантажувати

складову тарифу «повірка та ремонт лічильників».

2.

Обговорення

пропозицій

запитань

що надійшли

на електронну

адресу,

під час терміну

збору

що У визначений

термін зауважень та пропозицій

та зауважень.

Слухали: Кібітлевського

С. Й., який повідомив,

не надходило.

3.

Обговорення

запитань, що надійшли

Зауважень та пропозицій

4.

від присутніх під час обговорення.

не надходило.

Ухвалили:

Погодити проект структури тарифу на розподіл природного

S.

Формування

та прийняття

Резолюція відкритих
1.

Відкриті

резолюції

відкритих

газу для ПАТ «Вінницягаз»

на 2018 рік.

слухань.

обговорень:

обговорення,

проведені

на засадах

відкритості

та діалогу

із зацікавленими

сторонами, відбулись.
2.

Погодити проект структури тарифу на розподіл природного

газу для ПАТ «Вінницягаз»

на

2018 рік.
З.

Довести зміст резолюцій

розподіл

природного

газу для

результати відкритих обговорень

Броварник

Дзіміна

відкритого

ПАТ «Вінницягаз»
на офіційному

обговорення
на 2018

проекту структури тарифу на

рік до

НКРЕКП та оприлюднити

веб-сайті ПАТ «Вінницягаз».

В. М.

Кібітлевський
ГнатюкА.

Протоколу

С. Й.

В.
М. Д.

Горбатюк Д. Ф.
Бузік О.А.

ПАТ «6IННИЦЯГА3»
пров. Коcrя Широцького, 24, Вінниця, 21012, Україна

Тел.: +38043227 8092, Факс: +380432278882
WWW.VП.104.uа

