
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) питання щодо затвердження 
Програми розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного 

підприємства ПРАТ «Коростишівгаз» 

30 вересня 2020 року 
м.Коростишів 
початок о 10.00 год. 

Запрошені : 
Кохан І.М. - міський голова м. Коростишева; 
Денисовець Ю.М. - голова Коростишівської РДА. 

Присутні: 
Кохан І.М. - міський голова м. Коростишева; 
Денисовець Ю.М. - голова Коростишівської РДА; 
Кондратюк Ю.В. - директор виконавчий; 
Яцкевич Л.Б. - головний бухгалтер; 
Папірник О.І. - головний інженер; 
Кліменчук Т.А. - головний економіст; 
Рудаков І.М. - інженер-енергетик. 

Порядок денний: відкрите обговорення (відкрите слухання) питання щодо затвердження 
Програми розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного 
підприємства ПРАТ «Коростишівгаз» 

( 

Слухали: 

1. Кліменчук Т.А., щодо наявних джерел фінансування Плану розвитку ПРАТ 
«Коростишівгаз» на 2021-2030 роки; 

2. Папірника О.І., щодо засад та принципів формування Плану розвитку ПРАТ 
«Коростишівгаз» на 2021-2030 роки, а також обґрунтування доцільності включення 
заходів; 

3. Рудакова І.М., про відсутність наявних пропозицій та зауважень на електронній 
пошті та у вигляді письмових звернень від комунально-побутових організацій, 
споживачів та інших фізичних чи юридичних осіб, до Плану розвитку ПРАТ 
«Коростишівгаз» на 2021-2030 роки, який розміщено на офіційному сайті згідно вимог 
Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 «Про затвердження Порядку проведення 
відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

4. Резолюція відкритих обговорень: 
відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості, відбулись. 

вул. Гвардійська, 42 
приміщення ПРАТ «Коростишівгаз» 



Вирішили: 
1. Погодити наявний проект Плану розвитку газорозподільної системи ПРАТ 

«Коростишівгаз» на 2021-2030 роки. 
2. Оприлюднити протокол відкритого обговорення проекту Плану розвитку 

газорозподільної системи ПРАТ «Коростишівгаз» на 2021-2030 роки на офіційному 
сайті товариства. 

3. Направити на адресу НКРЕКП проект Плану розвитку газорозподільної системи 
ПРАТ «Коростишівгаз» на 2021-2030 роки із протоколом відкритих обговорень. 

Заперечення та доповнення: відсутні. 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та 
відкритості. • 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої 
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ї ш 

І Іоря/шом. ' проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
з д ^ й і р е ^ а ^ м ф ^ і ^ регулювання ^^йф^рй^,енергетики та комунальних послуг, затвердженого 
постано 
f M / l i 

НІ 

У Q.) \ 

'Міський голова м. Коростишева Кохан І.М. 

Голова Коростишівської РДА Денисовець Ю.М. 
о батьковії уповноваженого представника місцевих 

" вдали аоо органів місцевого самоврядування) 

Кондратюк Ю.В. 
(підпис головуючого) 

(підпис секретаря) 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

Кліменчук Т.А. 
(прізвище, ім'я та побатькові) 

РЕЄСТР 
учасників відкритого обговорення 

№з/п П.І.Б. Назва організації 
(підприємства) 

Посада Підпис 
ґ) П п 

1. Кохан І.М. Коростишівська 
міська Рада 

місь/ий голова 
м. Коростишева 

2. Денисовець 
Ю.М. 

Коростишівська 
РДА 

голова 

-> j. Кондратюк 
Ю.В. 

ПРАТ 
«Коростишівгаз» 

директор 
виконавчий 

4. Яцкевич Л.Б. ПРАТ 
«Коростишівгаз» 

головний 
бухгалтер 

5. Папірник О.І. ПРАТ 
«Коростишівгаз» 

головний 
інженер 

6. Кліменчук Т.А. ПРАТ 
«Коростишівгаз» 

головний 
економіст MS 

7. Рудаков І.М ПРАТ 
«Коростишівгаз» 

інженер-
енергетик Яо 


