
вИкритого обговорення (слухання) питання встановлення нових таршфiв на

виробництво тепловоi енергii яка виробля€ться на теплоелектроцентралi

(вул.Кпязя Володимира, 75_Б) та когенерачiЙнiй установцi (вул.Макарова, 41-А) лля

Bcix категорiй споживачiв: "населенЕя", "бюджетнi установи", "iншi споживачi

(KpiM насеЛення)", "релiгiйнi оргаlliзацii", Що наДаюТься

тоВ ''Рiвнетеплоенерго" (код €дрпоУ: 3б598008, м. Рiвше) на 2019 piK

м. PiBHe 02 листопада2018 року
09.00 год

Вiдкрите обговорення (слухання) питання розгляду проекту тарифiв на виробництво

тепловот енергiт проведено вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого обговорення

проектiв рiшень НацiональноТ KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах

онергетики та комУнrlJIьних послуг, затвердженого постановою нItрЕкП вiд 30.0б.2017

Jф 866 (да-rli - Порядок вiдкритого обговорення),

,щата та мiсце проведення вiдкритого обговорення:

ГоД.: за адресою: м. PiBHe, вул. Щанила Галицького,

(конференц-зал).

Вiдповiдно до Порядку вiдкритого обговорення,

проведення вiдкритого обговорення питання розгляду

рЬrriщ"rrо ZЗ.10.2018 на офiuiйному сайтi ТОВ

02 листопада 2018 року, о 09.00

буд. 2'7, 4-й поверх, каб. 409

повiдомлення про

гIроекту тарифiв

"Рiвнетеплоенерго"

(http ://rivneteploenergo. com/tarif/pub licdiscussion).

заявки для участi у вiлкритому обговореннi приймались до 01 листопада 201'8 року

вкJIючно в письмовому таlабо електронному виглядi за адресою: тов

''Рiвнетеплоенерго,', ВУЛ. Д.Галицького, 27, м, PiBHe, З302'7; e-mail: rivneteplo@gmail,com,

зауваження та rIроIIозицiт до оприлюднених MaTepia.iriB вiд фiзичних та юридичних осiб,

iх об'еднань, приймались до 01 листопада 2018 року вкJIючно у письмовому таlабо

елекIронному виглядi за адресою: тов "Рiвнетеплоенерго", вул. Д.Галицького, z7,

м. PiBHe, 3302,7 ;e-mail: rivneteplo@gmail,com,

обrрунтування щодо розгляду проекту тарифiв на виробництво тепловоt енергll, яка

виробляеТься на теплоелеКтроцентрitлi (вул,Князя ВолОдимира, 75-Б) та когенерачiйнiй

установцi (вул.Макарова, 41-А) для Bcix категорiй споживачiв: "населення", "бюджетнi

установи'', 
.'iцmi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацiТ", що надаються ТоВ

..Рiвнетеплоенерго", н& 20t9 piK, були розмiщенi на сайтi тоВ "РiвнетеПлоенерго"

23 .|о .2о t8 за посиланшIм : http ://rivneteploenergo. com/tarif/publicdi s cuss ion,

,.що проведення вiдкритого обговорення Тов "рiвнетеплоенерго" надiслано листи-

запрошення на адреси: РiвненськоI Micbkoi ради, Сектору нкрЕкп у Рiвненськiй областi,

ровкп вкг "рiвнеоблводоканал", Головного управлiння .ц,ержавноi казначейськоi

служби Украiни у Рiвненськiй областi, управлiння ,Щержавноi казначейськоТ слуrкби

Украiни у м. PiBHoMy PiBHeHcbKoT областi,

Для проведення вiдкритого обговорення питаIIня розгляду проекту тарифiв

лiцензiатом запропоновано визначити:

Головуючого: Баранова Костянтина Олександровича

фiнансових та економiчних питань ТоВ "Рiвнетеппоенерго",

заступника директора з
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Секретаря: Шматко Людмилу IBaHiBHy - начiшьника планово-економiчного вiддiлу

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

надходило.

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

!Ля 1^racTi у вiдкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) було подано 27 заявок,
фактично прибули i зарееструвалася 25 осiб, якими було попередньо подано заявки
(ресстри додаються), у тому числi:

Представники органу мiсцевого самоврядуваIIня:
Заступник мiського голови м. Рiвного - Хмилецький О.В.;
Начальник управлiння житлово-комунального господарства ВК PiBHeHcbKoT MicbKoi

Ради - Сахнюк Я.О.;
Заступник нач.Lпьника управлiння житлово-комунitльного господарства вк

PiBHeHcbKoT MicbKoi Ради - Лапюк В.М.

Представник РОВКП ВКГ <<Рiвнеоблводокапал)>:
Начальник планово-економiчного вiддiлу - Щем'янович М.А.

Представпики лiцензiата ТОВ ('Рiвrrетеплоенерго'r:

Щиректор - Корчинський О.С.
Заступник директора з економiчних та фiнансових питань Баранов к.о.

(головуючий);

Заступник директора з iнвестицiй та облiку енергоносiiв - Щанилюк Л.В.;
Головний бухгалтер - Найдюк С.Д.;
Начальник абонентськоТ служби * Белеля О.А.;
Начальник вiддiлу правового забезпечення - Моска-пь Я.О.;
Начальник вiддiлу облiку - Бунт В.€.;
Начальник планово-економiчного вiддiлу - Шматко Л.I. (секретар);
В.о. нача-ltьник виробничо-технiчного вiддiлу - Рулник В.Ю.;
Нача.ltьник хiмлабораторii - Каленська Л.М.
ГОловУючий зауважив) за перiод обговорення у встановленому порядку у строк до

01.11.2018 (включно) на адресу ТОВ "Рiвнетеплоенерго" зауважень i пропозицiй вiд
ГРОМаДСЬких органiзацiЙ та окремих категорiЙ громадян щодо запропонованого до
обговореннJI питання розгляду проекту тарифiв не надходило.

Головуючим запропоновано затвердити наступний регламент: виступаючий
(ЛОПОвiдач) по питанню порядку денного - до 15 хвилин; спiвдоповiдачi по питанню
ПОРЯДКУ ДеННОГО - До 5 хвилин; запитання-вiдповiдi - до 2 хвилин; реплiка _ до
1 хвилини; заг€Lльний регламент вiдкритого обговорення - до l год.

зауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого регламенту не надходило.
ГОЛОвУючиЙ запропонував затвердити наступний порядок денний вiдкритого

обговорення:
1. обговореннlI питання розгляду проекту тарифiв на виробництво тепловоТ енергiТ,



3

яка вироблясться на теплоелектроцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та

когенорацiйнiй установцi (вул.Макарова, 41-А) для Bcix категорiй споживачiв:

"населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi

органiзацii", що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго".
2. Прийrrятгя рiшенrul щодо результатiв вiдкритого обговорення питання розгляду

проекту тарифiв для вiдповiдних категорiй споживачiв ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

Зауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого порядку денного не

надходило.

РОЗГЛШ ПИТАНЪ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: заступника директора з фiнансових та економiчних питань Баранова К.О.,

який проiнформував присутнiх про наступне.

Вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулюванЕя у сферах енергетики та

комунiLльних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.06.2017 Ns 866, ТОВ
"Рiвнетеплоенерго" 04.10.2018p. на офiцiйному сайтi пiдприемства розмiщено
повiдомлення про проведення вiдкритого обговорення питання розгляду lrроекту тарифiв

на виробництво тепловоi енергiI, яка вироблясться на теплоелектроцентралi (вул. Князя

Володимира, 75-Б) та когенерачiйнiй установцi (вул. Макарова, 41-А) для Bcix категорiй

споживачiв: "населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)",

"релiгiйнi органiзацii", що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

Формування тарифiв на виробництво тепловоТ енергii та вiдпуск електричнОi

енергiТ проводиться вiдповiдно до законiв Украiни кПро електроенергетику)), <Про

теплопостачанЕя), <Про Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне регулювання У

сферах енергетики та комунztJIьних послуг). Пунктом 4.10 роздiлу 4 <ПрОцеДУРа

встановлення та змiни тарифiв> постанови НКРЕКП вiд 01.08.2017 N9991 <ПРО

затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифiв на електричну

та (або) теплову енергiю, що вироблясться на теплоелектроцентрапях, теплових

електростанцiях та когонерацiйних установках) передбачено, що змiна тарифiв може

буги iнiцiйована лiцензiатом або НКРЕкп. Пiдставами для звернення лiцензiата до

нкрЕкП iз заявою про змiну тарифiв та ix структури можуть бути обставини, що

впливtlюТь абО можугЬ вплинутИ на результатИ дiяльностi лiцензiата в перiод

реryлювання: змiНа обсягУ плановоТ рiчноI товарноi продукцiТ бiльш нiж на 3%о, змiна

обсягiв виробництва електричноТ енергii ... на вiдповiдний piK, змiна законодавчоi бази,

що впливас на розрахунки тарифiв.

Тариф на виробНицтвО тепловоi енергii, яка вироблясться на теплоелектроцентралi

та когеЕерацiйнiй установцi буu встановлений для Товариства в KBiTHi 20114 року.

Вiд моменту встановленЕя тарифу до сьогоднi тариф неодноразово коригувався в частинi

витрат на паJIиво вiдповiдно до змiни цiни на природний газ. Iншi cTaTTi та елементи

витрат не коригувалися. Вiдповiдно до вимог ст.20 Закону Украiни <про

теплопостачання) тариф на теплову енергiю повинен забезпечувати вiдшкодування Bcix

економiчно обгрунтованих витрат.

ТоВ <РiВнетеплоеНерго> мас HaMiP звернутиСя до НКРЕкП iз заявою (додаток Nsl

до цiсi Методики) та вiдповiдними розрахунками та обгрунтуваннями планових змiН, ЩО
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передбаченi вимогами Методики, для визначення економiчно обгрунтованих витрат та

встановлення нових тарифiв на виробництво тепловоi енергiТ та вiдпуск електричноi

енергiТ.

Електро- та теплотехнiчне обладнання TEI] е единим виробничим комплексом,

когенерацiйна установка також е единим виробничим комплексом, тому формування
витрат для розрахунку тарифiв на виробництво тепловоТ та вiдпуск електричноi енергiТ

здiйснюсться комплексно. Розподiл витрат мiж виробництвом тепловоi та електричноi

енергii (планових i фактичних) проводиться згiдно з вимогами пункту 1.6. Методики

формуваннrI, розрахунку та встановлення тарифiв на електричну та (або) теплову енергiю,

що виробляеться на теплоелектроцентрzLлях, теплових електростанцiях та когенерачiйних

установках затвердженоТ постановою НItРЕКП вiд 01.08.2017 J\Ъ991, пропорцiйно
витратам умовного пtLлива на виробництво електричноТ енергiТ та на виробництво

тепловоТ енергii.
Формування витрат проведено вiдповiдно до рiчних планiв виробництва тепловоТ

енергiТ та вiдпуску електричноТ енергii, державних, га"пузевих норм витрат

енергоресурсiв, технiко-економiчних розрахункiв, кошторисiв, з урахуванням ставок

податкiв i зборiв, чинного законодавства, галузевоi угоди та колективного договору з

оплати працi, цiн на товарно-матерiальнi ресурси та послуги виробничого характеру у
плановому перiодi, планового прибутку. Витрати, об'сктивне нормування яких

неможливе, заrrланованi по фактичних показниках за 2017 piK, з урахуванням iндексу цiн
виробникiв промисловоТ продукцii на 2018 piK за першим сценарiем (постанова КМУ вiд

31.05.2017 Ns411 <Про схвчLлення Прогнозу економiчного i соцizlльного розвитку Украiни
на 2018-2020 роки>) та на пiдставi кошторисiв, прайсiв та обгрунтувzLльних матерiалiв.

ТЕЦ та КГУ забезпечус власнi потреби в електроенергiI. Надлишок електричноТ

енергii транспортуеться мережами ПАТ <Рiвнеобленерго) для забезпечення потреб в

електроенергii iнших об'ектiв, якi експлуатус ТОВ <Рiвнетеплоенерго).

Персонал пiдприемства мае вiдповiдну квшiфiкацiю для експлуатацi[ та

обслуговуваннrI технологiчного та допомiжного обладнання ТЕЦ та КГУ, згiдно

нормативiв та правил експлуатацiТ.

Загальновиробничi норми питомих витрат пiLлива на виробництво тепловоТ та

елекгричноТ енергii погодженi департаментом житлово-комуна"пьного господарства,

енергетики та енергоефективностi PiBHeHcbKoi обласноТ державноi адмiнiстрацiТ та

включенi до розрахунку проекту скорегованих тарифiв.

1. Плановi витрати на п.Lливо для виробництва електричноi та тепловоТ енергi[

визначенi на пiдставi планового обсягу вiдпуску/виробництва електричноi та

тепловоi енергiТ, питомих норм витрат паJIивно-енергетичних pecypciB,

затверджених та погоджених в установленому порядку, дiючих цiн на

природний газ, транспортування та розподiл, вiдповiдно до дiючих договорiв,

ка;rорiйних еквiвалентiв тощо. В розрахунок тарифiв включено BapTicTb

природного газу визначена вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 19.10.2018 Jф867 з урахуванням витрат на транспортування та

розподiл в розмiрi 6968,21 грн./тис,куб.м (без ПДВ) для Bcix категорiй

споживачiв.
2. Плановi витрати по статтям витрат <виробничi послуги)), ((сировина i допомiжнi
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матgрiilли), ((допомiжнi та iншi матерiали> розрахованi на ocHoBi фактичних

даних за 20l'7 piK та збiльшенi на iндекс цiн виробникiв промисловоi продукuii

на 2018 pik. Витрати на хiмводопiдготовку, водопостачання та водовiдведення

розрахованi на ocHoBi державних, галузевих нормативiв витрат pecypciB,

технiко-економiчних розрахункiв, з урахуванням дiючих цiн на матерiальнi

ресурси.
3. Витрати на оплату працi працiвникам пiдприсмства, залученим до процесу

виробниЦтва елекТричноi та теплоВоi енергiТ, визначенi вiдповiдно до Закону

Украiни <Про оплату працi>, чиннот галузевот угоди вiд 31.01.2017 Jф7 iз

змiнами i доповненнями (заресстровано MiHicTepcTBoM соцiальноi полiтики за

Ns5 вiд 1,9.о2.2о]8), iз забезпеченням мiнiмальноi заробiтноТ плати в розмiрi

з723,о0 грн. та прожиткового MiHiMyMy працездатноi особи в розмiрi 1921,00

грн.З 1грулнЯ 2018 роКу вiдповiдно до Закону Украiни <Про державний

бюджет Украiни на 2018 piк> та визначенi на пiдставi Порядку визначення

витрат на оплату працi ..., затвордженого постановою НItРЕкП вiд 26.|0.201'5

N92645.

витрати на вiдрахування на загальнообов'язкове державне соцiальне

страхування працiвникiв, якi вiдповiдно до штатного розпису та фактичних

функцiонzlльних обов'язкiв працIоють на TEI_{ та КГУ СТаНОВЛЯТЬ 22Yо ВiД

фонду оплати працi.

витрати на амортизацiйнi вiдрахування розрахованi вiдповiдно до вимог

Податкового кодексу УкраТни.

Iншi витрати виробничоi собiвартостi розрахованi на ocHoBi фактичних

показникiв за 2017 piK з урахуванням iндексу цiн виробникiв промисловоi

продукцii на 2018 piK. KpiM цього, на виконання вимог Закону Украiни <Про

нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики

та комунrшьних послуг) щодо забезпечення фiнансовоi незалежностi

регулятора, вiдповiдно до законiв Укратни <про Нацiональну комiсiю, що

здiйснюс державне регулювання У сферах енергетики та комунаJIьних послуг),

<про джерела фiнансування органiв державноi влади) та постанови нкрЕ,кп

вiд 06.04.20t7 Jt491 <Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення

BHecKiB>>. Розрахована та затверджена планова ставка BHecKiB на регулювання на

20l9 piK в розмiрi 0,064 вiдсотка (постанова НКРЕКп вiд21.06.2018 Ns526 <Про

визначення плановоi ставки внеску на регулювання на 2019 piK>). вiдповiдно до

затвердженот ставки розрахованi плановi витрати пiдприемства на внески на

регулювання.
ддмiнiстративнi витрати вкJIючають в себе зага"пьногосподарськl витрати,

спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприсмства в цiлому.

7.|. Матерiальнi витрати визначенi на ocHoBi фактичних покzlзникiв за 2017

piK з урахуванням змiн цiн в плановому перiодi,

Витрати на оплату працi управлiнського пepcoнzlJly визначенi вiдповiдно

до ЗУ кПро оплатУ працi>, чинноТ галузевоi угоди вiд 31.01.2017 Ns7 iз

змiнамиiДоповненняМи(зареестрованоМiнiстерсТВоМсоцiальноТ
полiтики за Ns5 вiд 19.02.2018), iз забезпеченням мiнiмальнот заробiтноi

5.

6.

,7,

,7.2.
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плати та прожиткового MiHiMyMy працездатноi особи в розмiрi 1921,00

грн. з 1грулня 2018 року вiдповiдно до ЗУ <Про державний бюджет

УкраiЪи ъта2018 pio.
7.3. Вiдрахування на загаJIьнообов'язкове державне соцiальне страхування

визначенi вiдповiдно до вимог чинного законодавства в розмiрi 22О/о вiд

розрахованого планового фонду оплати працi в частинi адмiнiстративних

витрат.

7.4. Амортизацiйнi вiдрахування по основних засобах, iнших необоротних

,7.5.

матерiальних та нематерiальних активах адмiнiстративного призначення

розрахованi вiдповiдно до вимог Податкового кодексу УкраIни.
Iншi витрати розрахованi на ocHoBi фактичних lrокrвникiв за 2017 piK з

урахуванням iндексу uiн виробникiв промисловоТ продукцiТ на 2018 piK.

Елемент витрат ((витрати на податки та збори) розрахований вiдповiдно

до вимог Податкового кодексу УкраТни.

8. Iншi операцiйнi витрати вкJIючають в себе витрати, пов'язанi з операцiйною

дiяльнiстю з виробництва електричноТ та тепловоi енергiТ, якi не увiйшли до

скJIаду виробничоi собiвартостi та адмiнiстративних витрат. В розрахунок
проекту тарифiв до iнших операцiйних витрат увiйшли: кошти, Що

вiдраховуються професiйним спiлкам, якi визначаються згiдно з вимогами ЗУ
<Про професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>, витрати на оплату

перших 5-ти днiв тимчасовоТ непрацездатностi, розмiр яких визначасться згiДно

з Порядком оплати перших п'яти днiв тимчасовоТ непрацездатностi внаслiДок

захворювання або травми, не пов'язаноi з нещасним випадком на виробництвi,

за рахунок коштiв роботодавця, затвердженим постановоlо КМУ вiд 26.06.2015

Jt440, та Iнструкцiею зi статистики заробiтноi плати, затвердженою HaKttзoM

,Щержавного KoMiTeTy статистики УкраТни вiд 13.01.2004 Nч5, зареестрованоЮ В

MiHicTepcTBi юстицiТ УкраIни 2'7 ,0|.2004 Nsl 1418713, единий внесок на

загаJIьнообов'язкове державне соцiальне страхування, розрахований у розмiрi
22О/о вiдсуми витрат на оплату перших 5-ти днiв тимчасовоi непрацездатностi.

9. Фiнансовi витрати не плануються.

10. Щля стабiльноi та беззбитковоi роботи пiдприемства в проектах скореГоВаниХ

тарифiв на вiдпуск електричноТ енергii та виробництво тепловоi еНергii

врахована рентабельнiсть у розмiрi 2Yо для забезпечення поповtlення ОбiГОВИХ

коштiв за рахунок нерозподiленого прибутку.

На вiдкритому засiданнi нкрЕкП, яке вiдбулося 15 лютого 2018 року, постановою

НКРЕКП вiд |5.02.2018 N9181 <Про встановлення тарифiв на виробничтво тепловоi

енергii ТоВ <Рiвнетеплоенерго) для пiдприсмства були встановленi наступнi тарифи на

виробництво тепловоi енергii (ТЕЦ+КУ) на 2018 piK:

Населення - 9З7 ,55 грн./Гкал без ПДВ;
Релiгiйнi органiзацii - 571,95 грн./Гкал без П!В;
Бюджетнi установи - |6|9,71 грн./Гкал без ПЩВ;

Iншi споживачi (KpiM населення) - 14З2,47 грн./Гкал без ПЩВ.

Тарифи вступили в дiю з 1 березня201.8 року.
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Враховуючи приведенi вище фактори, що впливають на змiнУ ВиТРаТ На

виробництво електричноТ та тепловоТ енергii (ТЕЦ + КГУ), були здiйсненi роЗраХУНКИ

проекту тарифiв, якi наведенi у таблицi.

,Щинамiка змiци тарифiв на виробництво тепловоi енергi'i
яка виробляеться на ТЕЩ та КГУ, ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

Головуючий звернУвся окреМо до преДставникiв виконавЧого KoMiTeTy PiBHeHcbKoi

MicbKoT ради, щодо пiдтримки озвученого питання розгляду проекту тарифiв на

виробництво тепловоi енергiТ, яка виробляеться на теплоелектроцентралi (вул. Князя

Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi (вул.Макарова, 41-А) для Bcix категорiй

споживачiв: "населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)",

"релiгiйнi органiзацii", що надаються ТоВ "Рiвнетеплоенерго", на 2019 piK, а також

розмiрiв проекту тарифiв.

головуючий звернувся до iнших учасникiв обговорення щодо озвучення запитань,

пропозицiй чи зауважень до обговорення.

якщо додаткових питань i зауважень щодо питань порядку денного немае, то

враховуючи той факт, що повiдомлення було оприлюднено належним ЧинОМ ВiдПОВiДНО

до встановленого Порядку вiдкритого обговорення, а також враховуючи, що за перiод

обговорення у встановленому порядку у строк до 1 листопада 2018 року включно на

адресу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "рiвнетеплоенерго" зауважень i

пропозицiй вiд громадських органiзацiй та окремих категорiй громадян щодо

запропонованого проекту тарифiв не надходило, тому слiд вважати зазначенi розмiри

проекту тарифiв такими, що пiдтриманi на вiдкритому обговореннi. HixTo не заперечуе?

за результатами проведення вiдкритого обговорення (слухання) питання розгляду

проекту тарифiв на виробництво тепловоi енергiт, яка вироблясться на

теплоелектроцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установui

(вул.Макарова, 41-А) для Bcix категорiй споживачiв: "населення", "бюджетнi установи",
.'iншi с11оживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацii", що надаються тов
.'Рiвнетеплоенерго", на 2О19 piK, та заслухавши присутнiх на вiдкритому обговореннi,

була прийIIята така резолюцiя:

грн. за Гкал без П.ЩВ

Категорiя споживачlв

Тариф
встановлений
постановою
НКРЕКП вiд

|5.02,201'8 }lbl81

Проект
скоригованого

тарифу

Зростання/
зменшення

Ой пiдвищення
у порiвняннi з

дiючим

населення 9з,7,55 1386,17 +448,62 +47,9

Релiгiйнi органiзачii 5]|,95 1386,17 +814,22 +|42,4

Бюджетнi установи |6|9,,71 16з6,17 +|6,46 +1,0

Iншi (KpiM населення) \432,47 1 458,1 7 +26,00 +1,8

1. Вiдкрите обговорення питанtш розгляду проекту тарифiв для Товариства з



8

обмеженою вiдповiдальнiстю 'орiвнетеплоенерго" вiдбулось з дотриманням вимог

Порядку проведенtul вiдкритого обговоренrш пpoeKTiB рiшень Нацiональноi KoMicii,

що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

затвердженого постановою вiд 30.06.2017 Ns 86б.

2. Погодlrгись без заув;1rкень та вважати такими, що пiдтриманi за результатами

проведення вiдкритого обговорення, розмiри тарифiв на виробництво тепловот

енергii, яка вироблясться на теплоелектроцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та

когенgрацiйнiй установцi (вул.Макарова, 41-А) для Bcix категорiй споживачiв:

"населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi

органiзацii", що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго" , на2019 piK.

3. Протокол вiдкритого обговорення (слухання) пiдготувати з урахуванням вимог

порядку проведення вiдкритого обговорення та оприлюднити на офiцiйному сайтi

товариства з обмеженоIо вiдповiдальнiстю "рiвнетеплоенерго", а також надати до

нацiональноi koMiciT, що здiйснюс регулювання у сферах енергетики та

комуна"пьних послуг,

на вiдкритому обговореннi, всього на 3 арк. в 1 прим.
,Щ о d аmкu., ресстри присутнiх

Пiдписи:

Заступник мiського голови м.

Начальник упра
господарства ВК

Щиректор ТОВ

Головуючий - заступник дире

з фiнансових та економiчних

ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

Заступник директора з 1нвестицlи та

облiку енергоносiiв ТоВ "Рiвнетеплоенерго"

Секретар - начапьник

планово-економiчного вiддiлу

ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

/-*

,rФ

о.В. Хмилецький

Я.о. Сахнюк

О.С. Корчинський

К.О. Баранов

Л.В. Щанилюк

ZбыБ1!, -r\Mvrr:'.(5}чЦц;rх

la9/о-
/ý_!

/*\l,r;.9\ )ч-,ZоТ
Wtrtr$

Л.I. Шматко


