Протокол
пленарного засідання позачергової сесії
Закарпатської обласної ради
VIIІ скликання
19 січня 2021 року

м. Ужгород, площа Народна, 4,
сесійна зала засідань Закарпатської
обласної ради (2 поверх)

Засідання розпочалося о 12:00,
засідання завершилось о 13:27.
Усього депутатів – 64.
Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж пленарного
засідання:
присутні – 45,
відсутні – 19.
Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області, керівники
правоохоронних та контролюючих органів, представники дипломатичних
установ європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, голови
районних рад області, керівництво обласної державної адміністрації, а також
представники засобів масової інформації.
Голова засідання:
Петров Олексій – голова Закарпатської обласної ради.
Президія:
Петров Олексій – голова Закарпатської обласної ради.
Ман Денис – заступник голови Закарпатської обласної ради.
Полосков Анатолій– голова Закарпатської обласної державної адміністрації.
Петров Олексій – привітав присутніх у сесійній залі. Наголосив, що пленарне
засідання позачергової сесії, яке проводиться відповідно до статті 22
Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VІI скликання, свідчить про
невідкладний характер питань на вимогу дня. Попросив вшанувати хвилиною
мовчання пам՚ять загиблих Героїв, які віддали своє життя за свободу і
незалежність України.
Хвилина мовчання
Також висловив глибокі співчуття закарпатським родинам, рідні яких
померли від COVID-19.
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Привітав присутніх зі святом Хрещення Господнього. Подякував
колегам-депутатам, керівництву обласної державної адміністрації, головам
районних рад області, всім, хто долучився до різних благодійних акцій під час
новорічно-різдвяних свят.
Наголосив, що, попри обмежувальні заходи на території області,
питання стабільності, соціально-економічного розвитку, соціального захисту,
міжнародної співпраці, а також екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
постійно перебувають у полі зору як обласної ради, обласної державної
адміністрації, так і самоврядних громад на місцях.
Подякував усім медикам, рятувальникам, які упродовж тривалого
періоду борються із коронавірусом та стоять на сторожі людського життя.
Зазначив, що приводом для скликання позачергової сесії обласної ради
стало прийняття: постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 27652787 від 30.12.2020, відповідно до якої підвищено тариф на розподіл газу з
01.01.2021; постанови Кабінету Міністрів України № 1325 від 28.12.2020,
якою встановлено фіксовані ціни на електроенергію для всіх побутових
споживачів та скасовано пільги для багатодітних сімей, мешканців
гуртожитків, для перших ста кіловат-годин електричної енергії та пільги для
домогосподарств, що використовують електроопалення. Ці кроки викликали
справедливе обурення усього населення України та зіткнулися із масовим
несприйняттям на місцевому рівні. Багато місцевих рад області вже виступили
на захист інтересів наших краян та прийняли відповідні звернення до
центральних органів влади з вимогою не допустити зростання цін на
природний газ, електроенергію, тарифів на водопостачання та водовідведення
для споживачів, підвищення тарифів за розподіл природного газу для
газорозподільних компаній. Також надійшло звернення від ініціативної групи
учасників мирного протесту 14 січня 2021 року, серед порушеного –
ініціювати створення комунальних газорозподільних підприємств з
одночасним поверненням у власність територіальної громади газопроводів,
що пролягають на території громади, та передачею останніх на баланс
комунальних підприємств, із забороною отримання оплати за обслуговування
та ремонт у споживачів газу. Надійшло звернення від Президії Закарпатської
обласної ради профспілок щодо питань удосконалення державної політики в
енергетичному секторі економіки, яка, на їх думку, має бути узгоджена з
політикою у сфері доходів та оплатою праці; спрямування усього видобутку
вітчизняного газу на потреби населення України.
Наголосив на реакції Президента України на рішення про підвищення
тарифів для населення, яке в умовах карантинних обмежень є неприпустимим
і обов՚язково має бути змінено на користь людей. Тому Президент дав
відповідні доручення. Як результат, Уряд на позачерговому засіданні 18 січня
2021 року ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тариф
знизили до 6,99 грн за кубометр. Ця ціна враховує ПДВ та плату за
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транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу
з ГТС.
На порядку денному вкрай важливе для кожної родини соціально
значуще питання – вартість газу, ціна на електроенергію та інші тарифи. Згідно
із вимогами чинного законодавства було видано відповідне розпорядження
голови Закарпатської обласної ради про скликання позачергового пленарного
засідання сесії для обговорення проблеми тарифної і цінової політики у сферах
енергетики та комунальних послуг у Закарпатській області. Враховуючи
важливість питання, на сесію запрошено представників відповідних суб՚єктів
господарювання – обласних товариств «ЗАКАРПАТГАЗ», «ЗАКАРПАТГАЗ
ЗБУТ»,«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ». Також було запрошено завідувача
сектору НКРЕКП у Закарпатській області, який повідомив про неможливість
його участі на пленарному засіданні позачергової сесії.
Нагадав, що діють карантинні обмеження і необхідно дотримуватись
усіх епідеміологічних вимог. Через загрозу поширення коронавірусної
інфекції – кількість запрошених на сесію обмежена.
Відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 чинного Регламенту роботи
Закарпатської обласної ради VІI скликання перед пленарним засіданням
проведено письмову реєстрацію, згідно з якою на пленарному засіданні
позачергової сесії обласної ради присутні 45 депутатів. Відповідно до статті
14 Регламенту роботи ради запропонував провести реєстрацію за допомогою
електронної системи голосування. Результат: присутні 44 депутати. Кворум є,
сесія повноважна, можна розпочинати роботу. На виконання вимог
Регламенту попросив заблокувати карточки депутатів, які не зареєструвалися
на пленарному засіданні. Оголосив позачергову сесію обласної ради VIII
скликання відкритою.
Звучить Гімн України
Петров Олексій – наголосив, що є процедура, передбачена Регламентом
обласної ради, тому запропонував перейти до виступів депутатів (до 2 хв.),
оголошень, заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не
проводяться.
Добромільський Петро – інформував, що напередодні до Національної
комісії,
що
здійснює
державне
регулювання
у
сфері
енергетики (НКРЕКП)
звернулись народні депутати-закарпатці від
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" щодо перевірки діяльності АТ
«Закарпатгаз», а також закликали місцевих депутатів вивчити всі скарги
громадян, підприємств щодо зловживань монополістів, які є на території
області. Працює постійна комісія обласної ради з питань розвитку бізнесу,
виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій, яка може
розглядати та реагувати в межах повноважень обласної ради на такі звернення,
також направляти до регулятора, тобто НКРЕКП.
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Чубирко Іван – повідомив, що ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ" провела збір підписів краян (більше 2,5 тис.), які обурені такими
тарифами, не мають можливості їх оплачувати та просять обласну раду
прийняти відповідне звернення.
Русин Віктор – зазначив, що зібрання позачергової сесії – це вимога 30
депутатів, які звернулися до голови обласної ради 13-14 січня у зв’язку з
підвищенням тарифів. Попросив вчасно реагувати на такі ініціативи, тому що
згідно з Регламентом роботи обласної ради VII скликання для зібрання
позачергової сесії потрібна згода 21 депутата. 14 січня відбувся мітинг проти
підвищення тарифів, що й стало приводом для проведення позачергової сесії.
На його думку, ціна 6,99 грн за кубометр природного газу – це ціна без ПДВ.
Була інформація, що за транспортування газу ціна не може бути більшою, ніж
1,76 грн за один кубометр. При прийнятті Звернення необхідно звернути увагу
на деякі неточності, наприклад, не можна закликати Президента України
контролювати виконання антикризових рішень, бо це не входить до його
обов՚язків, як і ініціювання вироблення механізму функціонування ринку
електроенергії, координування дій державних органів. Вважає, що хтось
повинен нести відповідальність у державі за прийняття таких рішень про
підвищення тарифів. Депутати обласної ради мають провести оцінку та
звернутись до Президента, КМУ щодо відставки осіб, які приймали ці
рішення. За 2020 рік заборгованість по оплаті газу – 66 млрд грн.
Сушко Андріана – запропонувала надати можливість виступити
представнику від протестувальників, які зібрались під адмінбудинком
обласної ради.
СЛУХАЛИ:
Про секретаріат пленарного засідання позачергової сесії обласної ради
Петров Олексій – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту роботи
обласної ради VІI скликання на кожне окреме пленарне засідання рішенням
ради утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких обирається
голова та заступник. Запропонував обрати секретаріат у складі:
Мацепура Ірина – голова секретаріату ("Європейська Солідарність"),
Добромільський Петро – заступник голови секретаріату ("СЛУГА
НАРОДУ"),
Якушева Єва – член секретаріату ("Команда Андрія Балоги").
ГОЛОСУВАЛИ:
За секретаріат (за основу і в цілому):
«за» – 44, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 45.
Прийнято (рішення № 81).
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СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової сесії обласної
ради
Петров Олексій – враховуючи пропозиції, підтримані депутатами обласної
ради, до порядку денного позачергової сесії запропонував включити питання
«Про Звернення Закарпатської обласної ради». Запропонував проголосувати
за проєкт рішення «Про порядок денний пленарного засідання позачергової
сесії обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 45.
Прийнято.
ВИСТУПИВ:
Добромільський Петро – запропонував звернутись також до голів обʼєднаних
територіальних громад області, щоб вони знизили або переглянули тарифи на
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вивіз твердих побутових
відходів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Добромільського Петра:
«за» – 20, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 23, «усього» – 45.
Не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 45.
Прийнято (рішення № 82).
СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити
1. Усний депутатський запит Якубця Василя – адресований обласній
державній адміністрації – щодо надання інформації про стан вирішення
питання із проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального
користування місцевого значення С 071305 Іза – Нижнє Селище – Драгово, км
0+000-20+500 Закарпатської області, зокрема на її проблемній ділянці між
селами Іза – Липча, а також фінансування робіт із виготовлення оновленої
проєктно-кошторисної документації на цей об’єкт.
2. Усний депутатський запит Якубця Василя – адресований обласній
державній адміністрації – щодо надання інформації про стан вирішення
питання із проведення капітального ремонту дитячого навчального закладу в
с. Іза Хустського району, а також про причини відсутності цього об’єкта у
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переліку проєктів, що реалізуються за кошти Державного фонду регіонального
розвитку.
3. Усний депутатський запит Якубця Василя – адресований обласній
державній адміністрації, Басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса
– щодо необхідності здійснення комплексних заходів із запобігання паводкам
у селі Липча Хустського району і проведення капітального ремонту
берегоукріплення річки Ріка.
4. Депутатський запит Олексик Ольги – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення додаткового фінансового ресурсу для
забезпечення ліками хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок
коштів відповідних місцевих рад.
5. Депутатський запит Штефуци Наталії – адресований обласній державній
адміністрації – щодо надання інформації про заходи з виконання плану
імунізації населення від COVID-19, затвердженого оперативним штабом
Міністерства охорони здоров’я України.
6. Депутатський запит Добромільського Петра – адресований обласній
державній
адміністрації,
Іршавській,
Білківській,
Довжанській,
Керецьківській територіальним громадам – щодо створення центрів для літніх
та самотніх людей з цілодобовим перебуванням на базі дільничних лікарень у
селах Ільниця, Білки, Довге, Кушниця Хустського району.
7. Депутатський запит Федурця Василя – адресований обласній державній
адміністрації, Закарпатській дирекції АТ «УКРПОШТА» – щодо вжиття
заходів із відновлення роботи відділень Укрпошти у селах Тисалово та
Підплеша Тячівського району.
8. Депутатський запит Федурця Василя – адресований обласній державній
адміністрації – щодо здійснення невідкладних заходів із запобігання зсуву
каменю на відрізку автомобільної дороги загального користування місцевого
значення О 070602 Колочава – Усть-Чорна – Калини – Бедевля між селами
Нересниця-Ганичі у Тячівському районі
9. Депутатський запит Федурця Василя – адресований обласній державній
адміністрації, Службі автомобільних доріг у Закарпатській області – щодо
включення до Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2021 рік
проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального
користування місцевого значення О 070602 Колочава – Усть-Чорна – Калини
– Бедевля, км 0+000-15+000, км 47+000-77+600 на відрізку Нересниця-Ганичі
Тячівського району.
10. Депутатський запит Галай Ірини – адресований обласній державній
адміністрації, Закарпатському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства, Державній екологічній інспекції у Закарпатській
області – стосовно комплексного вивчення широкого спектру питань
реалізації державної політики у галузі лісового господарства, здійснення
державного нагляду (контролю) щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних
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ресурсів у сфері лісових відносин – для підготовки узагальненої інформації на
розгляд сесії обласної ради.
11. Усний депутатський запит Демʼянчука Василя – адресований обласній
державній адміністрації, Службі автомобільних доріг у Закарпатській області
– щодо
необхідності забезпечення контролю за належним виконанням
відповідними службами та підрядними організаціями комплексу заходів,
передбачених Єдиними правилами зимового утримання автомобільних доріг
ПГ.1-218-118, як на маршрутах загальнонаціонального значення, так і
автодоріг загального користування місцевого значення, особливу увагу
зосередивши на аварійно-небезпечних ділянках у Тячівському районі.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за депутатські запити (пакетне голосування):
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 45.
Прийнято.
Рішення про депутатські запити, прийняті пакетним голосуванням
1. Про усний депутатський запит Якубця В. Ю. (рішення № 83).
2. Про усний депутатський запит Якубця В. Ю. (рішення № 84).
3. Про усний депутатський запит Якубця В. Ю. (рішення № 85).
4. Про депутатський запит Олексик О. Т. (рішення № 86).
5. Про депутатський запит Штефуци Н. Б. (рішення № 87).
6. Про депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 88).
7. Про депутатський запит Федурця В. В. (рішення № 89).
8. Про депутатський запит Федурця В. В. (рішення № 90).
9. Про депутатський запит Федурця В. В. (рішення № 91).
10. Про депутатський запит Галай І. О. (рішення № 92).
11. Про усний депутатський запит Демʼянчука В. Ю. (рішення № 93).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Гузинець Юрій – заступник керівника виконавчого апарату –
керуючий справами виконавчого апарату
Петров Олексій – повідомив, що на зібранні з представниками фракцій було
прийнято максимально узгоджений проєкт рішення. Запропонував зачитати
проєкт рішення «Про Звернення Закарпатської обласної ради» та заслухати
представників субʼєктів господарювання у сферах енергетики й комунальних
послуг.
Гузинець Юрій – зачитав текст Звернення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 45.
Прийнято.
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Петров Олексій – запропонував надати слово заступнику директора
Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Закарпатгаз»
Голубу Олександру.
Голуб Олександр – пояснив, що питання перегляду тарифу не є компетенцією
громад місцевих рад, обласної ради чи Закарпатгазу. Це виключно питання
регулятора, тобто Національної комісії регулювання енергетики та
комунальних послуг. Закарпатгаз зараз – єдине спеціалізоване підприємство,
яке здійснює свою діяльність із експлуатації та належного утримання газових
мереж області. В області є 5700 кілометрів газорозподільних мереж, 345
газових регуляторних пунктів, 731 шкафних газорегулюючих пунктів, 93
тисячі надомних регуляторів тиску, до 6 з’єднань на газовому відводі від
вуличного газопроводу до оселі споживача. Загальна протяжність газових
мереж області – 7500 кілометрів, їх обслуговують понад 1000 фахівців
Закарпатгазу та щоденно здійснюють діяльність для безперебійної доставки
газу до осель. Це цілодобова робота аварійних бригад, щоденне виконання
газонебезпечних робіт, виконання інвестиційних програм реконструкції та
модернізації газопроводів… Ці всі послуги і робота, звичайно, небезкоштовні.
За це споживачі сплачують за розподіл, доставку, транспортування газу. На
сьогодні вона складає з 1 січня – 2,22 грн з ПДВ. Наголосив, що ціноутворення,
як і структура тарифу, є у вільному доступі на сайті НКРЕКП. Зазначив, що у
тарифі нічого не приховано. 51 % тарифу займає газ на виробничі технологічні
потреби. Це ті витрати і втрати газу, без яких сам процес транспортування газу
неможливий згідно із сучасними технологіями. Ще 37 % – це заробітна плата,
яка на одного працівника складає 8500 грн при підвищеному тарифі. Ще 12 %
– це місцеві податки та збори, комунальні послуги, інвестиційна програма,
кошти на безоплатну заміну 9 тисяч лічильників населенню. Щодо питання
повернення громадам газопроводів – усі мережі області від початку введення
в експлуатацію не змінювали власника, і статус власності також не
змінювався. Вони як були державною власністю, власністю міських, районних
рад, вуличних кооперативів, так і залишилися. Згідно із законодавством усі
мережі має експлуатувати спеціалізована організація. Закарпатгаз має право їх
експлуатувати та утримувати в належному стані, тому ця організація брала
відповідні мережі у держави, місцевих громад, вуличних кооперативів, людей
по договору на користування.
Білецький Мирослав – поцікавився, чому ціни в областях відрізняються, від
чого це залежить, хто це формує та погоджує. Скільки Закарпатська область
використала газу у 2020 році? Чому в кожній області інша ціна на
транспортування?
Голуб Олександр – пояснив, що за минулий рік у Закарпатті було прокачано
450 мільйонів кубометрів газу. Для того, щоб визначити ціну, необхідні два
важелі. Перший – це собівартість послуги. Другий – це прокачка газу по
ліцензійній діяльності по області. Собівартість ділиться на прокачку і
виходить тариф. У тарифі на розподіл головне – не кількість абонентів,
споживачів, а обсяг газу, який треба поставити.
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Сушко Андріана – подякувала керівникові за виступ, але зауважила, що не
почула жодного економічного обґрунтування про причину підняття тарифів.
Голуб Олександр – пояснив, що причина підняття тарифу згідно із
законодавством – це будь-яка стаття собівартості, що має тенденцію до зміни
більше 5 %. Такими статтями собівартості є газ на виробничо-технологічні
потреби. Тобто на сьогодні ціна на газ закладена по ціні 7 тис. з ПДВ.
Закарпатгаз звертався до Української енергетичної біржі для купівлі газу, але
за меншу ціну, як 12 грн, ніхто його не продав. Тому Закарпатгаз просив
регулятора переглянути тариф, який відповідно його переглянув.
Полосков Анатолій – повідомив, що за дорученням Президента України були
переглянуті тарифи на транспортування газу і сьогодні для Закарпатгазу
встановлено новий тариф. До сьогодні було 2,22 грн за один кубометр, тариф
зменшено на 25 % та встановлено на рівні 1,78 грн за один кубометр газу.
Білецький Мирослав – попросив прокоментувати Голуба О. О. щодо
зменшення ціни у розмірі 1,78 грн.
Голуб Олександр – зазначив, що цієї постанови не бачив, але Закарпатгаз
завжди діяв у рамках чинного законодавства і відповідно, наскільки зрозумів,
ціна січня не буде переглядатися. На лютий будуть переформовані платіжні
документи для споживачів і виставлена діюча ціна, яка є законною.
Русин Віктор – додав, що депутати обласної ради не впливають на цінову
політику. Заборгованість велика, тому що непосильні тарифи. Зараз Кабінет
Міністрів України прийняв постанову про фіксовану ціну газу – 6,99 грн.
Запитав, чи має до цього відношення Закарпатгаз.
Голуб Олександр – відповів, що Закарпатгаз до газу як товару стосунку не
має, тільки до його доставки.
Русин Віктор – наголосив, що ціна за транспортування – 1,78 грн – не
враховує ПДВ. Якщо додати ПДВ – 20 %, то виходитиме приблизна ціна за
транспортування – 2,10 грн. Це майже та ціна, яка є на цей час. Про яке
зменшення тоді йде мова?
Чубирко Іван – запитав, як фізично газ по газопроводу рухається: зі сходу на
захід чи із заходу на схід – у Закарпатську область.
Голуб Олександр – відповів: «з точки А в точку Б» (відмовився коментувати).
Лаба Михайло – повідомив, що до нього, як депутата, звертаються жителі
Ужгородського району зі скаргами щодо надання центром обслуговування
споживачів Закарпатгазу неякісних послуг (великі черги, незручності).
Попросив розібратися в цьому питанні і створити кращі умови для споживачів.
Голуб Олександр – відповів, що у звʼязку з карантином кількість людей у
приміщенні центру обмежена задля зменшення ймовірності зараження.
Відносно надання неякісних послуг – це безпосередньо суб’єктивна позиція
споживача, з якою не погоджується.
Добромільський
Петро – поцікавився про суму коштів, отриману
Закарпатгазом за грудень 2020 року за транспортування газу від споживачів.
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Голуб Олександр – повідомив, що сума становила 33 мільйони гривень (це
від 370 тисяч споживачів – фізичних осіб та 7,5 тисяч споживачів – юридичних
осіб).
Добромільський Петро – зауважив: з цієї суми 37 % забирає заробітна плата,
13 % – збитки минулих періодів, які списуються. Запитав, що ще входить у ці
13 % ?
Голуб Олександр – відповів: податкові збори, амортизація майна, витрати на
повірку та заміну лічильників, поточні ремонти, комунальні послуги.
Добромільський Петро – підсумував, що 12 млн гривень за грудень буде
спрямовуватися на заробітну плату…
Голуб Олександр – заперечив.
Борто Йосип – зазначив, що оплата за доставку газу пропорційна до об’єму
спожитого газу. Поцікавився, чи повинні платити споживачі, які взагалі не
використовують газ.
Голуб Олександр – відповів, що Закарпатгаз забезпечує послугу доставки
газу до межі балансової належності споживачем, тобто послуга доставки
виконана. Якщо не потрібна послуга, то здійснюється від’єднання відповідно
до заяви споживача, і споживач уже нічого не платить.
Петеі Юдіта – наголосила, що Закарпатгаз є монополістом. Споживачі
завжди чесно платили, але на цей час ціни фактично є сюрреалістичними.
Фізичні особи, підприємці просто не спроможні платити. Скільки
компетентних газовиків працює в Закарпатті? За кордоном завжди
перевіряють газопроводи, у нас ніхто цього не робить, труби не міняються.
Таке обслуговування – тільки імітація. Лічильники споживачі встановлюють
за свій рахунок. Фактично люди не застраховані від аварій як вдома в
житлових будинках, так і на підприємствах.
Голуб Олександр – відповів, що Закарпатгаз – не монополія, а природна
монополія. Не погодився з тим, що нічого не робиться. За минулий рік тільки
на підземній частині було ліквідовано 365 витоків газу, на надземній частині
було ліквідовано 6,5 тисяч витоків. Вкладаються гроші в реконструкцію
мереж, закуповуються і ставляться нові шкафні газорегулюючі пункти,
комбіновані регулятори тиску міняються уздовж вулиць і сіл. Звичайно, якщо
послуга буде переглянута в сторону зменшення, то цих коштів не буде.
Іванчо Василь – запитав, чим зумовлено зростання за 1 місяць на 40 % та яка
ціна за транспортування має бути в Закарпатті, щоб Закарпатгаз працював
прибутково.
Голуб Олександр – відповів, що виробничо-технологічні втрати складають
50 % . Газ втрачається у такі способи: втрата газу при запусках новозбудованих
об’єктів, при перепакуванні, профілактиці, через з’єднання в мережі. На кожне
з’єднання, на кожний сталевий газопровід є своя методика визначення втрат. І
це є 50 % нашої собівартості.
Русин Віктор – запитав, яка буде ціна на газ у лютому, березні відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України.
Голуб Олександр – відповів: 6 грн 80 копійок в день (в середньому).
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Петров Олексій – подякував Голубу О. О. за виступ, роз’яснення. Наголосив
на тому, що депутати погодили максимально виважений текст звернення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За проєкт рішення «Про Звернення Закарпатської обласної ради» в цілому:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 45.
Прийнято (рішення № 94).
Петров Олексій – запропонував проголосувати за протокольне рішення:
доручити виконавчому апарату обласної ради внести необхідні редакційні та
технічні правки у прийняті рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За протокольне рішення:
«за» – 44, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 45.
Прийнято.
Петров Олексій – підсумував, що порядок денний позачергової сесії обласної
ради VIII скликання вичерпано. Подякував депутатам за підтримку та активну
роботу. Оголосив позачергову сесію обласної ради закритою.
Звучить Гімн України

Голова обласної ради

Олексій ПЕТРОВ

Голова секретаріату

Ірина МАЦЕПУРА
("Європейська Солідарність")

Заступник
голови секретаріату

Петро ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ
("СЛУГА НАРОДУ")

Член секретаріату

Єва ЯКУШЕВА
("Команда Андрія Балоги")

