
протокол
ВИКРитОго обговорення (слуханпя) питання розгляду проекту тарифiв на теплову

еНеРГiЮ, пОСлУги 3 централiзованого опалення та централiзованого постачання
гарячоТ водIr для категорiй споживачiв: "населення", "бюджетнi установи",

"iншi споживачi (KpiM населепня)rrо'6релiгiйнi органiзацiiОr,
ЩО наДаються ТОВ "РiвнетеплоешергоП'(код €ДРПОУ: 3б598008, м. PiBHe)

м. PiBHe 2б червня 2018 року
09.00 год

вiдкрите обговорення (слухання) питання розгляду проекту тарифiв проведено
вiдпrовiдно до Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень Нацiональноi
koMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та комунаJIьних послуг,
затвердженого постановою нкрЕкП вiд 30.06.20l7 N9 866 (далi - Порядок вiдкритого
обговоренrrя).

Щата та мiсце проведення вiдкритого обговорення: 2б червня 20l8 року, о 09.00 год.,
за адресОю: м. PiBHe' вул. ,ЩанИла ГалицЬкого, буl,. 27,4-й поверх, каб. 409 (конференц-
зал).

ВiДПОВiДНО До Порядку вiдкритого обговорення, повiдомлення про
про]ведення вiдкритого обговорення питання розгляду проекту тарифiв
розплiщено 08.06.2018 на офiцiйному сайтi тоВ "Рiвнетеплоенерго"
(http ://rivneteploenergo. com/tariflpublicdiscussion).

Заявки для участi у вiдкритому обговореннi приймtшись до 22 червня 2018 року
вкJIIочно в письмовому таlабо елекцронному виглядi за адресою: тов
'ОРiвнетеплоенерго", вул. Д.Галицького, 27, м. PiBHe, 3З027; e-mail: rivneteplo@gmail.com.

ЗаУваЖенltя та пропозицiТ до опрIrjIюднених матерiалiв вiд фiзичних та юридичних осiб,
iх об'еднань, приймались до 23 червrUI 2018 року включно у письмовому таlабо
електронному вигJIядi за адресою: ТоВ "Рiвнетеплоенерго", вул. !.Галицького, 27, м.
Рiвнtе, З3027 ; e-mail: rivneteplo@gmail.com.

Обгрунryвання щодо розгляду проекту тарифiв на теплову енергiю,
посJIуги з центрЕtлiзованого оп€Lленlш та центрarлiзованого постачання гарячоi води для
категорiй споживачiв "населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM
насс:лення)", "релiгiйНi органiЗацii'', щО надаютьсЯ тоВ о'Рiвнетеплоенерго'', були
розпliщеНi на сайтi тоВ "Рiвнетеплоенерго" 08.06.20l8 за посиланнjIм:
http://rivneteploenergo.com/tarif/publicdiscussion. Що проведенrul вiдкритого обговорення
тоЕ} "Рiвнетеплоенерго" надiслано листи-запрошення на адреси: PiBHeHcbKoi MicbKoi
РаДРl, СекторУ НКРЕКП у Рiвненськiй областi, РОВКП ВКГ "Рiвнеоблводоканал",
ГОл<lвного управлiння !ержавноТ казначейськоi служби Украiни у Рiвненськiй областi,
УПРаВЛiння Щержавноi казначеЙськоI служби Украiни у M.PiBHoMy PiBHeHcbKoT областi.

,ЦЛЯ ПРОВеДення вiдкритого обговорення питання розгляду проекту тарифiв
лiцензiатом запропоновано визначити :

lГОловУючого: Баранова Костянтина Олександровича заступника директора з

фiнаlнсових та економiчних питань ТОВ "Рiвнетеплоенерго".
(ЭеКРетаря: Шматко Людмилу IBaHiBHy заступника начаJIьника планово_

економiчного вiддiлу ТОВ "Рiвнетеплоенерго".
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зауважень та додаткових пропозицiй до кандидатур головуючого та секретаря не

надкодиJIо.

Що початку проведення вiдкритого обговорення, Секретарем повiдомлено склад осiб,
якi lподали заrIвки на участь у вiдкритому обговореннi.

.Щля учасТi у вiдкрИтомУ обговореннi (вiдкритому слуханнi) було подано 32 заявкио
фактично прибули i заресструв€Lлася З2 особи. якими було попередньо подано заявки
фес:стри додаються), у тому числi:

Представники органу мiсцевого самоврядування:
Заступник мiського голови м. Рiвного - Хмилецький О.В.;
Засryпник начttJIьника управлiння житлово-комунаJIьного господарства PiBHeHcbKoi

Micr,Koi ради - Лапюк В.М.;
начальник вiддiлу тарифноi полiтики Управлiння економiки MicTa Виконавчого

KoMiTery PiBHeHcbKoi MicbKoi ради - Глазкова Н.О.
Представники РОВКП ВКГ''Рiвнеоблводоканалr':
Засryпник директора з комерцiйних питань - Ткачук М.С.;
Нача-гlьник планово-економiчного вiддiлу -,Щем' янович М.А.
Представники лiцензiата ТОВ'ОРiвнетеплоенергоrr:
ЗаступниК директора з економiчних та фiнансових питань Баранов к.о.

(головуючий);

засryпник директора з iнвестицiй та облiку енергоносiiв - !анилюк Л.в.;
Головний бухгалтер - Найдюк С.Д.;
Начальник абонентськоТ служби - Белеля О.А.;
Начальник вiддiлу правового забезпечення - Москаль Я.О.;
Начальник вiддiлу облiку - Бунт В.е.;
lЗаступник начаJIьника плаIIово-економiчного вiддiлу - Шматко Л.I. (секретар);
_Начальник виробничо-технiчного вiддiлу - Тивонюк Л.С.;
.Начальник хiмлабораторiТ - Кшtенська Л.М.
.Головуючий зауважив, за перiод обговоренrUI у встановленому порядку у строк до

2з.06.2018 включно на адресу ТОВ "Рiвнетеплоенерго" зауважень i пропозицiй вiд
гроN{адськиХ органiзацiй та окремиХ категорiй громадяН щодо запропонованого до
обгсlворення питання розгляду проекту тарифiв но надходило.

JГоловуючим запропоновано затвердити насryпний регламент: виступаючий
(доп:овiдач) по питанню порядку денного - до 15 хвилин; спiвдоповiдачi по питанню
порядкУ денногО - дО 5 хвилин; запитання-вiдповiдi - до 2 хвилин; реплiка - до
1 хв.илини; загЕrльний регламент вiдкритого обговорення - до l год.

l3ауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого регламенту не надходило.
Jlоловуючий запропонував затвердити наступний порядок денний вiдкритого

обговорення:
.[. обговорення питання розгляду проекту тарифiв на теплову енергiю, послуги з

централiзованого опаJIення та центрЕrлiзованого постачання гарячоТ води для категорiй
споякивачiв "населення", "бюджетцi установи",'оiншi споживачi (KpiM населення)",
"релiгiйнi органiзацii", що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго''.

.2. Прийнятгя рiшеншI щодо результатiв вiдкритого обговорення питанIUI розгляду
прое|кту тарифiв для вiдповiдних категорiй споживачiв ТоВ 'оРiвнетеплоенерго".
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Зауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого порядку денного не

над.кодило.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Головуючого Баранова К.О., заступника директора з фiнансових та

екоlпомiчних питань, який проiнформував присутнiх про наступне.
З Урахуванням вимог п. 1.9 Порядку формування тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництво, транспортування та постачання, послуги з цонтралiзованого опа-цення i
пос'гачання гарячоi води, затвердяtеного постановою НКРЕКП вiд 24.0З.20|6 М 377, та
ВiДГIОвiДно до Порядку проведення вiдкритого обговорення проекгiв рiшень НацiональноТ
KoMicii, ЩО ЗДiйСнЮе Державне реryлювання у сферах енергетики та комунаJIьних послуг,
ЗаТВердженого постановою вiд 30.06.2017 М 86б, ТОВ "Рiвнетеплоенерго" 08.06.2018 на
ОфiЦiйНОмУ Сайтi пiдприемства розмiщено повiдомлення про проведення вiдкритого
Обгrэворення питання розгляду проекту тарифiв на теплову енергiю, послуги з
цен'гралiзованого опаJIення та централiзованого постачання гарячоi води для категорiй
СпО;кивачiв "населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)",
"ре;riгiйнi органiзацiТ".

У Зв'язкУ зi змiною цiни на електричну енергiю, ростом цiни на водопостачання та
вОдrэвiдведення, ростом тарифiв на виробництво тепловоТ енергii на TEL{ вул. Князя
ВОЛОДимира, 75-Б та КГУ вул. Макарова,41, ростом мiнiмального прожиткового
MiHi.MyMy Для працездатних осiб з 01.07.2018, вiдповiдно вiд якого розраховуються
тарифнi ставки та окJIади працiвникiв, ростом мiнiмальноi заробiтноi плати з 01.01.2018,
iнф;гrяцiйними процесами, застосуванням до цiни на природний газ виробникам тепловоТ
енеlэгiТ Для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв (KpiM населення) коефiцiенry
1 ,6, ТОВ "Рiвнетеплоенерго" було визначено тарифи на теплову енергiю шляхом
кор]игування oкpeМplx складових тарифiв для Bcix категорiй споживачiв.

У дiючих тарифах було враховано цiну природного гrву длrя виробництва тепловоi
енергii Для категорii "iншi споживачi (KpiM населенюI)" (з ypaxyBaHHJlM транспортування та

розrrодiлУ) у розмiрi 8 192,83 грн/1000 мЗ без ПДВ, яка скJIадасться з цiни природного газу
']'460,|3 грt/1000 м3 без ПДВ згiдно закJIюченого договору з трейдером ТОВ

"СВРОЕНЕРГОТРЕЙД" вiд 28.12.20lб J\ЪСЕЛТЕ-28l]r2l|6 з додатковими угодами, цiни за

розподiл - 725,50 грн/1000 м3 без ПДВ) i транспортуванIш - 7,20 грн/1000 м3 без ПР.
ВiдIrовiдно до Постанови КМУ вiд22.0З.2017 J\b 187, якою затверджено "Положенtul про
поКцаденнJI спецiа-пьних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного гiву для забезпеченtul
ЗаГальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонуванrul ринку природного газу", п.l3 якого
ВИЗНаЧеНО, ЩО з 01.04.20|7 FIАК "Нафтогаз УкраiЪи" здiйснюе продахс/постачанюI
При]роДного гЕву для виробникiв тепловоТ енергii в рамках виробництва тепловоi енергii з

мет()ю наданшI послуг з опаленнlI та постачан}uI гарячоТ води населенню за цiною, що
СТаFIоВиТЬ 4942,00 {рн. за l000 куб. MeTpiB (без урахування ПДВ, тарифiв на
транспортуванIuI та розподiл природного газу), пiд час постачаннrI rrриродного газу
виробникам тепловоi енергii для потреб релiгiйних органiзацiй до цiни застосовуеться
коесрiцiент 0,5, а для Bcix iншlо< споживачiв (бюджетних та iнших) - до цiни застосовуеться
коесРiцiент 1,6, тобто цiна становить 4942,00*|,6:7907,20 грн.за 1000 куб. MeTpiB. ТОВ
"Рiвнетеплоенерго'О заключило договори з гарантованим постачЕшIьником природного гilзу
ГIА Г НАК "Нафтогаз Украiни". У зв'язку iз цим, Товариством при кориryваннi тарифiв на
ТепJIовУ енергiю дIя категорiТ "iншi споживачi (KpiM населення)" враховано цiну
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прироДного гilзу для виробниlцва тепловоi енергiТ власними котельIUIми (з урахуваншIм
транспортування та розподiлу) - 8639,90 грн/1000 м3 без ПДВ, яка вкJIючае цiну
природного газу - 7907,20 грr/1000 м3 без ПДВ згiдно закJIюченого договору з ПАТ НДК
"На.фтогаз УкраiЪи" вiд 18.09.2017 Ns836811718-КП-28, цiну розподiлу -725,50 грн/1000 м3
беЗ П.ЩВ, цiну транспортування - 7,20 грн/1000 м3 без ПДВ. I_{iHa за розподiл природного
газ5'(725,50 грн/1000 м3 без П!В) i транспортуваннrI (7,20 грн/1000 м3 без П!В) газу
зilпI,Iшаються без змiн.

На вiдкритому засiданнi НКРЕКП, яке вiдбулося 15 лютого 2018 року, постановою
НК]РЕКП вiд 15.02.2018 Ng181 "Про встановлення тарифiв на виробництво тепловоi
еНеРГiТ ТОВ "Рiвнетеплоенерго" для пiдприемства були встановленi наступнi тарифи на
виробництво тепловоi енергii (ТЕЦ+КUУ) на 20l8 piK:

- населення - 9З7,55 грнЛкал без ПЩВ;
- релiгiйнi органiзацii - 571,95 грн/Гкал без ПДВ;
- бюджетнi установи - tбl9,'71 грн/Гкал без П!В;
- iншi споживачi (KpiM населення) - |432,47 грн/Гкал без П.ЩВ.
Зазначенi тарифи вступили в дiю з 01 березня 2018 року та BpaxoBaHi при

коригуваннi.
Згiдно з "Умовами та Правилами здiйснення пiдприсмницькоi дiяльностi з

постачаннrI електричноi енергii за реryльованим тарифом", з 01.04.2018 введено в дiю
HoBi роздрiбнi тарифи, якi розрахованi вiдповiдно до Порядку розрахунку роздрiбного
тарифу на електричну енергiю, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 0l червня 20l1 року Jф 869, Порядку розрахунку роздрiбних тарифiв на елекгричну
енеlргiю, тарифiв на розподiл елекгричноТ енергiТ (перелачу електричноТ енергii мiсцевими
(лоrсальними) електромережами), тарифiв на постачання елекгричноi енергii за

рецiльованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 13 квiтня 2017 року JФ
512, якi скJIадають для 1 класу напруги 180,736 грн/100кВт*год (без ПЩВ), для 2 класу
напруги - 2ЗI,796 грн/100кВт*год (без ПЩВ).

Врахований тариф на покупну активну електроенергiю у чинних тарифах на
теп.гIову енергiю: 2-й клас напруги - 198,79 грн./100кВт*год (без П!В). Таким чином,
вiдповiдно пiдвищуються витрати на покупну активну елекгричну енергiю на 16,60/o.

Постановою НКРЕКП вiд 28.12.2017 Ns1575 "Про внесення змiн до постанови
НК]РЕКП вiд 16 червня 20I_6 року М1141" для РОВКП ВКГ "Рiвнеоблводоканал"
встttновленi HoBi тарифи на водопостачання та водовiдведення, якi вступили в дiю
25 сiчня 2018 року (пiсля оrryблiкування в офiцiйному виданнi - газетi "Урядовий
Кур,'ер") водопостачання - 8,05 грн/куб.м (без П!В), водовiдведення - 5,69 грrr/куб.м.
(безl ПЩВ). У дiючих тарифах на теплову енергiю враховано вiдповiдно тарифи на
вод9ц99ruчання - 6,88 грrr/куб.м (без П[В) i водовiдведення - 5,62 грн/куб.м (без П.ЩВ),
тоб,го BapTicTb води зростае ъта I7,0Yо i BapTicTb водовiдведення зростас на 1,2o/o, що i
вра]ковано при кориryваннi тарифiв на виробництво, транспортування та постачаншI
теп.повоТ енергii для Bcix категорiЙ споживачiв та послуry з центра_пiзованого постачаннJI
гарячоI води для Bcix категорiй споживачiв.

У дiючих тарифах розмiр середньоi заробiтноТ плати становить 5868,72 грн/мiсяць.
Витрати на оплату працi в дiючих тарифах були розрахованi, виходячи з прожиткового
MiHJiMyMy працездатноi особи в розмiрi l'749,00 грн на мiсяць. У скоригованих тарифах
вичрати на оплату працi розрахованi вiдповiдно до прожиткового MiHiMyMy працездатноТ
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особи в розмiрi 1887,67 грн. на мiсяЦь (1841,00x5+l921,00x7)/12). Таким чином, у
ско]ригованих тарифах зростають витрати на оплату працi i сдиний соцiа.пьний внесок на
7,99i/o для Bcix категорiй споживачiв.

Слiд наголосити, що низький piBeHb заробiтноi плати призвiв до вiдтоку. в першу
чер-ry, ква.пiфiкованих робiтничих кадрiв. Так пiдприемство з€lлишилось практично без
газоелектрозварникiв, звiльнились водii aBToKpaHiB, eKcKaBaTopiB, обмурiвники, ToKapi,
час:гково слюсарi (працездатного BiKy), оскiльки piBeHb заробiтноi гtлати на пiдприсмствi
не конкурентоздатний на ринку працi. Поданi оголошення про BaKaHcii на piBeHb
фактичноi зарплати не дають бажаних результатiв. Без пiдвищення рiвня заробiтнот плати
пiдприемство втратить працiвникiв працездатного BiKy.

,цля забезпечення дiяльностi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Рiвнетеплоенерго" орендуе бУдiвлi котелень, теплових пунктiв, споруди, тепловi мережi,
перlэдавальнi пристроi, iндивiдуarльно визначене майно, якi належать на правi власностi
терllторiальнiй громадi M.PiBHe в особi PiBHeHcbKoi MicbKoi ради, та iнше обладнання,
iндивiдуально визначене майно вiдповiдно до закJIючених договорiв.

ЗгiднО чинногО законодаВства та умоВ договорiВ оренди передбачено, що розмiр
ореllдноТ платИ за кожнИй наступНий мiсяцЬ визначасТься шляхом кориryвання розмiру
мiсяtчноТ орендноi плати за попереднiй мiсяць Еа iндекс iнфляцii за попереднiй мiсяць.

У дiючих тарифах витрати на сплату орендноi плати BpaxoBaHi на piBHi липня 2О]17

рок:F.За перiод з липнJI 2017 рокУ по травень 2018 рокУ вкJIючно, iндекс iнфляцii скJIав
нарOстаючим пiдсумком (1,002*0,999* 1,020* 1,012* 1,009* 1,0l0* 1,015* 1,009* 1,01 1*
1,00t8* 1,000). Вiдповiдно, витрати пiдприемства на сплату орендноТ плати збiльшились на
9,9о,ъ.

вiдповiдно до Закону Украiъи "про Нацiональну комiсiю, що здiйснюс державне
рег)/лювання У сфераХ енергетики та комунtLльних послуг" та за iнiцiативою KoMioii у
дiю,тому тарифi, в cTaTTi витрат "iншi прямi витрати" було виокремлено суму витрат
BHеK:KiB на регулювання, розрахованих вiдповiдно до постанов НКРЕКП вiд 06.о4.20|7
Ns491 "Про затвердження Порядку розрахунку та встановленIU{ BHecKiB", вiд 28.04.2О17
M6]t7 "Про визначення плановоI ставки внеску на реryлювання на 2018 piK". У проекгi
скоригованого тарифу внески на реryлювання були добавленi додатково до суми 'оiнших
ПРЯIуIИх витрат'О дiючогО тарифу. Сума за елементом витрат "внески на реryлювання"
стаЕIовить 310,0 тис.грЕ з вiдповiдною розбивкою на види лiцензованоiдiяльностi та за
катеlгорiями споживачiв.

Таким чином, основними факгорами, що зумовили picT тарифiв, с зростаншI
BapT,ocTi газу для iнших споживачiв, тарифiв на виробництво тепловоi енергiТ на TEI_{ та
кг},, електроенергii, постачання холодноТ води, водовiдведення, збiльшення розмiру
заро,бiтнот плати, iнфляцiйнi процеси, що вплинули на розмiр орендноi плати.

.Враховуючи зiвначене вище, керiвництвом прийнято рiшення зверЕутися до НКРЕКП
щодо проведення кориryвання тарифiв на теплову енергiю, послуги з цеЕтрЕtлiзованого
опilJIення та централiзованого постачанIш гарячоi води для категорiй споживачiв:
"насlелення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi
орга,нiзацii"', що надаються ТоВ "Рiвнетеплоеноргоrо.

l3ростання тарифiВ на теплоВу енергiЮ наступне: для насеЛення - на |02,24Yо, ДЛЯ

релiгiйних органiзацiй - на 104,35О/о, ДЛя бюджетних установ - на 1 lЗ,g8Уо, для iнших
спо)кивачiв (KpiM населення) - на 1l1,08%.
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,.Щинамiка змiпи тарифiв на теплову енергiю
(виробництво, транспортування, постачання)

без ПЩВ

З Урахуванням вiдкоригованоi BapTocTi тепловоi енергiТ, пiдвищення рiвня оплати
праlдi та вiдповiдно единого соцiаIьного внеску на 7,9О/о, пiдвищенtulм BapTocTi холодноi
водI,I для гарячого водопостачання з б,88 грн/куб.м. до 8,05 грнiкуб.м. (без ПДВ)
Змiгtяться тарифи на послуги з централiзованого постачаЕнrI гарячоi води, що надаються

Тарифш
за видамп

дiяльностi

оди-
ницi
вимi-

ру

населенrlя Релiгiйнi оргапiзацii

Встанов-
лений

0б.03.2018
пост.

нкрЕкп
ль283

Проект
тарифу

Зрос-
тання

о/lo

зростання
порiв-
няно

iз
встанов_
леним

Встанов-
лений

14.0б.2018

пост.
нкрЕкп
л}_

Проект
таршфу

Зрос-
таппя

о//о

зростання
порiв-
няно

iз
встанов-
леним

Тариф на теплов}
енергiю

грн/

Гкаrr
| 2зз,72 |26|,з1 +27,59 1,02,24 952,78 994,1 8 +41,40 104,35

Виробництво
грн/

Гкал
l 124,04 ll42,92 +18,88 101,68 844,21 876,95 +з2,74 l03,88

Транспорryвання
грil

Гкал
l06,95 1 l5,4з +8,48 107,9з l05,87 114,30 +8,4з |07,96

fIостачашня
грн/

Гкал
z,,lз 2,96 +0,23 l08,42 2,70 2,9з +0,23 l08,52

Тарпфи
за вида]!tи

,цiяльностi

Оди-
пицi
BllMi-

ру

Бюджетн установи Iншi спояtивачi KpiM населеIltlя)

BcTalloB-
лений

06.03.2018

пост.
нкрЕкп

лъ284

Проект
тарифу

Зрос-
тання

о//о

зростання
порiв-
няно

iз
встанов-
ленпм

Встанов-
лепrrй

0б.03.2018

пост.
нкрЕкп

м284

Проект
тарифу

Зрос-
тання

of/о

зростання
порiв-
няно

iз
встапов-
леним

Тариф на теплову
енергiю

грн/

Гкал
l бз4,55 1863,04 +228,49 113,98 1 685,85 18"l2,68 +l86,83 1 1 1,08

Вrпробництво
грн/

Гкал
| 524,87 |,744,65 +2l9,"l8 |14,4\ l 576,17 |754,29 +l78,12 1l3,00

Трашспорryванпя
грн/

Гкал
l06,95 l l5,43 +8,48 107,93 106,95 l 15,43 +8,48 l07,9з

f[оста.lання
грн/

Гкал
2,7з 2,96 +0,2з l08,42 2,,7з z,96 +0,2з 108,42
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пiдrриемством для населення, бюджетних установ та органiзацiй, iнших споживачiв (KpiM
населення). Релiгiйнi органiзацiI не споживають гарячу воду.

Щинамiка змiнИ тарифiВ на послуГи з центРалiзованого опалення (населення)
та централiзованого гарячого водопостачання

з П.ЩВ

Кiлтегорiя
споживачiв

Назва тарифу
одиницi
вимiру

Встанов-
лений

06.03.2018

Проект
скоригова_

ного
тарифу

Змiна тарифу

грн

о//о

зроста
нIIя

населення

Щентралiзоване
опалення (з

приладами облiку
тепловоi енергii)

Гкал 1497,85 1531,76 +33,91 |02,26

населення

Щентралiзоване
опалення (без

приладiв облiку
тепловоi енергii)

грн/кв.м. за
мiсяць в

опtшюваль-
ний перiод

з5,65 з6,45 +0,80 I02,24

населення

Щентралiзоване
гаряче
водопостачання (з

рушникосушникаrrли)

грн/м3
88,46 92,08 +з,62 104,09

населення

Щентра;liзоване
гаряче

водопостачання (без

рушникосушникiв)

грн/м3
81,78 85,26 +3,48 |04,26

без пдв
Управителi
багаtто-

кваlртирних
будлrllкiв

Щентра_пiзоване
гаряче

водопостачання (з

рушникосушниками)

грн/м3 72,86 75,8з +2,97 104,08

Управителi
багаrто-

квартирних
буллrнкiв

Щентралiзоване
гаряче
водопостачання (без

рушникосушникiв)

грн/м3 67,зб 70,20 +2,84 704,22

Бюд,rrtетнi

уст,а,нови

Щентралiзоване
гаряче
водопостачання

грн/мЗ 87,01 99,70 +|2,69 114,58

Illшi
спо;кивачi
(Kpi,rr

lrасс,леltlrя)

I_{ентралiзоване

гаряче
водопостачання

грн/м3 89,53 1 00,1 8 +10,б5 111,90
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Головуючий звернувся окремо до представника PiBHeHcbKoT MicbKoT ради
ХМtалецького О.В., щодо пiдтримки озвученого питання розгляду проекrу тарифiв на
теп,пову енергiю, послуги з центрtlлiзованого опtшеннrl та центрtшiзованого постачаннrI
ГаР:rЧОi ВОДи Для категорiЙ споживачiв "населення", "бюджетнi установи", "iншi
СПОЖИВаЧi (KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацi'l3', що надаються ТОВ
"РiвнетеплоенергоО', а також розмiрiв lrроекту скоригованих тарифiв.

ГОЛОвУючий звернувся до iнших учасникiв обговорення щодо озвучення запитань,
проtrозицiй чи зауважень до обговорення.

ЯКЩО ДоДаткових питань i зауважень щодо питань порядку денного нема€, то
ВРа]КОВУЮЧи тоЙ факт, що повiдомлення було оrrрилюднено н€lлежним чином вiдповiдно
ДО .ВСТаНОВЛеноГо Порядку вiдкритого обговорення, а також враховуючи, що за перiод
обгrэворення у встановленому порядку у строк до 23 червня 2018 року вкJIючно на адресу
ТОвариства з обмеженою вiдповiдальнiстю О'Рiвнетеплоенерго" зауважень i пропозицiй
вiд ГроМадських органiзацiй та окремих категорiй громадян щодо запропонованого
проекту скоригованих тарифiв не надходило, тому слiд вважати зазначенi розмiри
прОектУ скоригованих тарифiв такими, що пiдтриманi на вiдкритому обговореннi. HixTo
не заперечус?

За резУльтатами проведення вiдкритого обговореннlI (слухання) питання розгляду
ПРОеКтУ тарифiв на теплову енергiю, послуги з центрitлiзованого опiulення та
цен'тралiзованого постачання гарячоi води для категорiй споживачiв: "населення",
'6бrclдЖетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населеня)", "релiгiйнi органiзацii"', що
наДiаЮться ТОВ "Рiвнетеплоенерго" та заслухавши присутнiх на вiдкритому обговореннi,
була прийЕята така резолюцiя:

1. Вiдцрите обговорення питаншI розгляду проекry тарифiв для Товариства з
Обмеженою вiдповiдальнiстrо "Рiвнетеплоенерго" вiдбулось з дотриманrulм вимог
Порядку проведеншI вiдкритого обговореншI проекгiв рiшень НацiональноI KoMicii,
Що здiЙснюс державне реryлюваннrI у сферах енергетики та комун€lльних послуг,
затвердженого постановою вiд 30.06.2017 Jф 866.

'Z. 
Погодитись без зауважеЕь та ввЕDкати такими, що пiдтриманi за результатами
ПроВеденrul вiдкритого обговорення розмiри проекry скоригованих тарифiв на
ТеплоВУ енергiю, послуг з центраJIiзованого опrtленнrl та централiзованого
ПОСТачанш{ гарячоТ води для категорiЙ споживачiв "населення", "бюджетнi
УОТаНОви", 

О'iншi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацii'', що
наДаЮться Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю ООРiвнетеплоенерго".

3. Протокол вiдкритого обговорення (слухання) пiдготувати з урахуванням вимог
Порядку проведення вiдкритого обговорення та оприлюднити на офiцiйному сайтi
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товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "рiвнетеплоенерго", а також надати до
нацiона.пьнот koMicii, що здiйснюс регулювання У сферах енергетики та
комунirльних послуг.

,Щоdаmкu.' ресстри присутнiх на вiдкритому обговореннi, всього на 4 арк. в 1 прим.

Пiдписи:

Головуючий - заступник ди
з фiнансових та економiчних п
ТОВ "Рiвнетеплоенерго" О.Баранов

О.В.Хмилецький

Рiвценськоi MicbKoi ради В.М.Jlапюк

Нач:альнпк вiцлiлу тарифноI полiтики
Управлiнпя економiки MicTa
Вик:онавчого KoMiTeTy Рiвненськоi MicbKoi ради

Засrупник директора з iнвестицiй та
облiку енергоносiiв ТОВ "РiвнетеплоенергоrП

Секретар - заступник начальника
планово-економiчного вiддiлу
ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

Н.О.Глазкова

ЙЦ- Л.В.Щанилюк

Л.I.Шматко,{l!щ

Засlryпник мiського голови м.


