
протокол
вiдкритого обговореIIIIя (слухаllrrя) питаtlllя розгляду проекту тарlrфiв lla теплову

енергilо, послуги ]з цеIIтралiзоваltого опалеIIIIя та цеIIтралiзоваIlого постачаIllIя
гарячоi води за категорiями споживаIлiв що IIадаються TOl} "РiвtIетеплоенерго"

(кол €ЩРПОУ: 3б598008, м. PiBHe)

м. PiBHe 02 листопада2018 року
09.30 год

Вiдкрите обговорення (слухання) питання розгляду проекту тарифiв проведено

вiдповiдно до Порядку проведенrul вiдкритого обговорення проектiв рiшень Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунЕIJIьних послуг,
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.06.2017 Ns 866 (далi - Порядок вiдкритого
обговорення).

.Щата та мiсце проведення вiдкритого обговорення: 02 листопада2018 року, о 09.30

год., за адресою: м. PiBHe, вул. Щанила Галицького, буд. 27, 4-й поверх, каб. 409

(конференц-зал).

Вiдповiдно до Порядку вiдкритого обговорення, повiдомлення про

проведеннlI вiдкритого обговорення питання розгляду проекту тарифiв

розмiщено 2З.l0.20|8 на офiцiйному сайтi ТОВ "Рiвнетеплоенерго"
(htф ://rivneteploenergo. com/tariflpublicdiscus sion).

Заявки для )п{астi у вiдкритому обговореннi приймались до 1-го листолада2018 року
вкJIючно в письмовому таlабо електронному виглядi за адресою: ТОВ
"Рiвнетеплоенерго", вул. Щ.Галицького, 27, м. PiBHe, 3302'7; e-mail: rivneteplo@gmail.com.

Зауваження та пропозицii до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та юридичних осiб,

ik об'еднань, приймЕtлись до 01 пистопада 2018 року (включно) у письмовому та/або

елекгронному виглядi за адресою: ТОВ "Рiвнетеплоенерго", вул. !.Галицького, 27,

пt. PiBHe, ЗЗ027 ; e-mail: rivneteplo@grnail.corn.

Обгрунтування щодо розгляду проекту тарифiв на теfIлову енергiю для Bcix категорiй

споживачiв, послуги з централiзованого опЕuIення та централiзованого постачання гарячоi

води для категорiй споживачiв "населення", <<управителi багатоквартирних будинкiв>,

"бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)", що надаються ТОВ
"Рiвнетеплоенерго", були розмiщенi на сайтi ТОВ "Рiвнетеплоенерго" 2З.10.2018 за

посиланнrIм: http://rivneteploenergo.com/tariflpublicdiscussion. !о проведення вiдкритого

обговорення ТОВ "Рiвнетеплоенерго" надiслано листи-запрошення на адреси:

PiBHeHcbKoi MicbKoi ради, Сектору НItРЕКП у Рiвненськiй областi, РОВКП ВКГ
"Рiвнеоблводоканал", Головного управлiння .ЩержавноТ казначейськоi служби УкраТни у
Рiвненськiй областi, управлiння .ЩержавноТ казначейськоТ служби УкраТни у м. PiBHoMy

рiвненськоi областi.

Для проведення вiдкритого обговорення питання розгляду проекту тарифiв

лiцензiатом запропоновано визначити :

Головуючого: Баранова Костянтина Олександровича заступника директора з

фiнансових та економiчних питань ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

Секретаря: Шматко Людмилу IBaHiBHy - начапьника планово-економiчного вiддiлу

ТОВ "РiвнетеплоеЕерго".
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Зауважень та додаткових пропозицiй до кандидатур головуючого та секретаря не

надходLIJIо.

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

.Щля участi у вiдкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) було подано 28 заявок,

факгично прибули i зарееструвалися 26 осiб, якими було попередньо подано заявки
(реестри додаються), у тому числi:

Представники оргацу мiсцевого самоврядуваIIня:
Заступник мiського голови м. Рiвного - Хшлилецький О.В.,
Начальник управлiння житлово-комунального господарства BIt Рiвненськоi MicbKoi

ради - Сахнюк Я.О.;
Заступник начальника управлiння житлово-комунaпьного господарства ВК

PiBHeHcbKoi MicbKoi ради - Лапюк В.М.

Представники РОВКП ВКГ "РiвlIеоблводокапал":
Начальник планово-економiчного вiддiлу -,.Щем'янович М.А.

Представники лiцешзiата ТОВ "Рiвнетеплоенерго":
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 - Москаль Я.О.;
Начальник вiддiлу облiку енергоресурсiв - Бунт В.С.;
Нача-пьник планово-економiчного вiддiлу - Шматко Л.I. (секретар);

В.о. нача-ltьник виробничо-технiчного вiддiлу - Рудник В.Ю.;
Начальник хiмлабораторiТ - Каленська Л.М.
Головуючий зауважив, за перiод обговорення у встановленому порядку у строк до

01.11.2018 (включно) на адресу ТОВ "Рiвцетеплоенерго" зауважень i пропозицiй вiд
громадських органiзацiй та окремих категорiй громадян щодо запропонованого до
обговорення питання розгляду проекту тарифiв не надходило.

Головуючим запропоновано затвердити наступний регламент: виступаючий
(доповiдач) по питанню порядку денного - до 15 хвилин; спiвдоповiдачi по питанню
порядку денного - до 5 хвилин; запитання-вiдповiдi - до 2 хвилин; реплiка - до
1 хвилини; загrrльний регламент вiдкритого обговореншI - до 1 год.

Зауважень та додаткових rrропозицiй до запропонованого регламенту не надходило.
Головуючий запропонував затвердити наступний порядок денний вiдкритого

обговорення:

1. ОбговореннlI питання розгляду проекту тарифiв на теплову енергiю для Bcix
категорiй споживачiв, послуги з центрilлiзованого опчLлення та централiзованого
постачання гарячоi води для категорiй споживачiв "населення", <управителi

багатоквартирних будинкiв>, "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)",
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що надаються ТОВ О'Рiвнетеплоенерго".

2. Прийнятгя рiшення щодо результатiв вiдкритого обговоренtUI питаннrI розгляду

проекtу тарифiв для вiдповiдних категорiй споживачiв ТОВ "РiвнетеплОеНеРГО".

зауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого порядку денного не

надходило.

РОЗГЛШ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Головуючого Баранова к.о., заступника директора з фiнансових та

економiчних питань, який проiнформував присутнiх про наступне.

З урахуванняМ вимог п. 1.9 Порялку формування тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централiзованого опалення i

постачання гарячоТ води, затвердженого постановою нкрЕкП вiд 24.03.2016 J\Ъ З77 (далi-

Прядок формування тарифiв), та вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого

обговорення проектiв рiшень Нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у
сферах енергетики та комунаJIьних lrослуг, затвердженого постановою вiд 30.06.2017 ]ф

866 (далi Порядок вiдкритого обговорення), ТОВ "РiвнетеплоенергО" 2З,10.2018 На

офiчiйному сайтi пiдприсмства розмiщено повiдомлення про проведення вiдкритого

обговореНня питаНня розгляду проеКту тарифiв на теплову енергiю для Bcix категорiй

споживаЧiв, послуГи з центРалiзованОго опалеНня та централiзованого постачання гарячоi

води для категорiй споживачiв "населення", "управителi багатоквартирних будинкiв",

"бюджетнi установи", "iнmi споживачi (KpiM населення)".

необхiднiсть здiйснення коригування тарифiв на теплову енергiю пов'язана iз

змiною цiни на п.шIиво (природний газ) у зв'язку iз прийняттям постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраIнИ вiд 19.10.2018 Ns867 <ПрО затвердження Положення про покJIадення

спецiа_ltьних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу для забезпечення

загilльноСуспiльниХ iHTepeciB у процесi функцiоНування ринку природного гilзу).

1. В тарифах на виробництво тепловоi енергii, якi були встановленi на засiданнi

нкрЕкП 30.10.2018р., BpaxoBaHi настУпнi цiни на природний газ (з урахуванням BapTocTi

трацспортування та розподiлу) для рiзних категорiй споживачiв:

- населення - 5674,70 грн./тис.куб.м (без ПДВ);

- бюджетнi установи - 8639,90 грн./тис.куб.м. (без ПДВ);

- iншi споживачi (KpiM населення) _ 8639,90 грн./тис.куб.м (без ПДВ);

- релiгiйнi органiзацiТ- З2OЗ,70 грн./тис.куб.м (без ПДВ),

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 19.10.2018 Jю8б7 кПро затвердження

Положенrrя про покJIадення спецiальних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу

для забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонування ринку

природного гчву> визначена цiна природного газу для пiдприсмств виробникiв тепловот

енергii в розмiрi 62з5,51 грн. за 1000 куб.м. (без пщв) для Bcix категорiЙ споживачiв.

Зазначена цiна приРодногО газу tsстуПила В дiю З 01 листопада2018 року. BapTicTb послуг

з транспортування та розподiлу природного газу не змiнюеться та становить в загальнiй

cyMi 7З2,70 грн./тис.куб.м (без ПЩВ), в тому числi транспортування природного газу 7,20

грн./тис.куб.м (без пдв), розподiл 725,50 грн./тис.куб.м (без пдв).
Таким чином, для розрахунку витрат на пiUIиво в тарифi на виробництво тепловоТ

енергiт для потреб Bcix категорiй споживачiв застосована цiна - 6968,2l грн./тис.куб.м без

пдВ (з урахуванняМ витраТ IIа транспортування та розподiл природного газу),



4

2. В тарифах на виробництво тепловоi енергii, якi були встановленi на засiданнi

нкрЕКП 30.10.2018р., BpaxoBaHi витрати <собiвартiсть власних ТЕЦ, КГУ) вiдПОВiДНО

до тарифiв на виробництво тепловоi енергiТ встановлених tIосТаноВОЮ НКРЕКП ВiД

15.02.2018 ]ф181 "Про встановлення тарифiв на виробництво тепловоТ енергiТ

ТОВ "Рiвнетеплоенерго" :

- населеннrI - 9З7,55 грн/Гкал без ПЩВ;

- релiгiйнi органiзацiI - 571,95 грн/Гкал без ПДВ;
- бюджетнi установи - |619,'11 грн/Гкал без ПДВ;
_ iншi сllоживачi (крiп,r населення) _ |4з2,47 грн/гкал без пдв.
при коригуваннi тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування та

постачання, BpaxoBaHi тарифи на виробництво тепловот енергii розрахованi вiдповiдно до

гIостановИ нкрЕкП вiд 01.08.2017 J\ъ 991 <Про затвердження Методики формування,

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

виробляеться на теплоелектроцентралях, теплових електростанцiях та когенерацiйних

установках)) та з урахуванням цiни на паJIиво (природний газ), яка визначена

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 19.10.2018 Ns867.

з. Враховуючи скорегованi витрати] на паJIиво (приролний газ) для

виробництва тепловот енергii, собiвартiсть власних тЕщ, кгу, було здiйснено розрахунок

BHecKiB на регулювання (стаття витрат <iншi прямi витрати>), вiдповiдно до Закону

Украiни ''Про Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у сферах

енергетики та комунЕUIьних послуг", постанови нкрЕItП вiд 06.04.20|,7 Jф491 "Про

затвердження Порядку розрахунку та встановлення BHecKiB", постанови НКРЕКП вiд

20.06.2018 Ns526 "Про визначення плановоi ставки внеску на регулювання на 2019 piK".

Планова ставка внеску на 2019 piK становить 0,064 вiдсотка. У проектi скоригованого

тарифу внески на регулювання становлять 340,0 тис.грн. з вiдповiдною розбивкою на

види лiцензованоi дiяльностi та за категорiями споживачiв.

4. Зменшення у cTpyKTypi тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво,

транспортування та постачання для категорiй споживачiв розмiру cTaTTi витрат

(вил)чення невикористаних коштiв Iнвестицiйноi програми) встановленоТ пiдприемству

вiдповiдно до протокольного Рiшення J\b3 (Протокол засiдання НацiональноТ KoMicii, що

здiйснюс державIIе регулювання у сферах онергетики та комунuLльних послуг вiд

08.09.2016 за Nэ42) за невиконання заходiв iнвестицiйноi програми 2015 року в cyMi

2140,05 тис.грн., що становило 4,71 грн. на 1 Гкал. Фактичне вiдшкодування за сiчень-

вересень 20l8 року становить |262,07 тис.грн. Залишок невiдшкодованоi суми, станом на

01.10.2018р., становить 877,98 тис.грн. Таким чином, вiдповiдно до пJIановоТ реалiзацiТ

тепловоТ енергii на2019 piK витрата за цiею статтею витрат у тарифах на теплову енергiю

для категорiй споживачiв становитиме 1,94 грн. на 1Гкал (877,98 тисгрн./45з607,24

Гкал* 1000).

Враховуючи зазначене вище, керiвництвом пiдприсмства прийнято рiшення

звернутися до Нацiональнот koMicii, що здiйснюе регулювання у сферах енергетики та

комунЕlJIьних послуг щодо проведення коригування тарифiв на теплову енергiю, if

виробниЦтво, траНспортуваНня та постачання для Bcix категорiй споживачiв, тарифiв на

послуги з центрilлiзованого опаJIення та централiзованого постачання гарячоi води для

категорiй споживачiв: <<населення), (управителi багатоквартирних булинкiв>, <бюджетнi

установи)), <<iншi споживачi (KpiM населення)>>, що надаються ТоВ "Рiвнетеплоенерго".
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Змiна тарифiв на тегIлову енергiю наступна: для населення - на |I9,39Yo, ДЛЯ

релiгiйних органiзацiй - на |'72,8|О/о, для бюджетних установ - на 86,46Yо, для iнших

споживачiв (KpiM населення) - на 8'7,69О/о.

Щинамiка змiни тарифiв на теплову енергilо
(виробництво, транспортування, постачання)

без ПЩВ

Тарифи
за видами
дiяlлыlосr,i

Оди-
rrrrцi

випri-

ру

населецrrя Релiгiйrlli оргаIliзацiТ

BcTaltoB-
леltr.lr'i

30.10.2018

пост.
нкрЕкп

Nь1292

Проект
тарифу

Зрос-
таrtttя/з
MeItIIIell

llя

о//(,

зпrilr

порiв-
IIяIIо

iз

BcTaIioB-

леIIII}l

I]cTattoB-
леttий

30.10.2018

пост.
I{крЕкп

лъ1293

Проект
тарифу

Зрос-
танllя/з
меншеII

ня

о/Io

3MiH порiв-
IIяно

iз
встанов_
леним

Тариф ца теплову
еllергilо

грн/

Гкал
1254,12 1498,02 +24з,з0 119,39 9,7з,з8 l 682,1 5 +,708,7,7 172,8l

Виробництво
грil

Гкал
1 138,69 13 81,70 +24з,01 12]l,з4 в 5 8,46 |566,95 +708,49 1 82,5з

ТраIrспортуваIIця
грн/

Гкал
1 13,09 1 1з,3 5 +0,26 100,23 1l2,01 112,26 +0 25 100,22

fIостачаltrrя
грн/

Гкал
2,94 2,9,7 +0,03 l 01,02 2,91 2,94 +0,03 101,0з

Тарифи
за вIlдами

дiяльtlостi

Одlt-
нrrцi
Brrпri-

ру

Бюджетtli ycTalIoBIl Iншi споживачi Kpi;rr населеtttlя)

BcTarloB-
леltrrir

30.10.2018

пOс,г.

IlKl,Ettп
лъ1293

Проект
тарифу

Зрос-
Tatl llrl/з

меIIшеII

IIrI

о/lo

змiн
порiв-
няно

iз
встанов_
леним

BcTalloB-
лelllrr-i

30.10.2018

пост.
IIKPEKгt

лъ1293

Проект
,гарlrфу

Зрос-
таltltrt/з

DIеIIlшеII

IIrI

о//о

змiн
порiв-
няно

iз
встанов-
леним

Тариф Ita теплову
енергiltl

грн/

Гкал
1 856,44 1605,1 1 -25]l,зз 8б,46 1 вз0,42 1 605,1 l -225,з| 87,69

Вltробпrtцтво
грн/

Гкал
|,740,4| l488,79 -251,62 85,54 \ 714,з9 1488,79 -225,60 86,84

TpaItcпopTyBaIrIlrI
грн/

Гкал
l 13,09 1l3,з5 +0,26 l00,2з 1 l 3,09 l13,з5 +0,26 100,23

постачаllllя
грн/

Гкал
2,94 ) а,7 +0,03 101,02 2,94 ]07 +0,03 l01,02
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Вiдповiдно до п.1.10. Порядку затвердженого постановою НКРЕКП вiд24.03.201.6

Ns377 одночасно з коригуванням тарифiв на теплову енергiю, здiйснюсться коригування

тарифiв на послугу з центрtlJliзованого опалення i постачання гарячоi води. При
коригуваннi тарифiв на послугу з централiзованого опаJIення та централiзованого
постачання гарячоТ води BpaxoBaHi скорегованi тарифи на теплову енергiIо та тариф на

водопостачання в розмiрi 9,26 rрн./куб.м. (без ПЩВ) встановлений для РОВКП ВКГ
<Рiвнеоблводоканап) постановою НIеЕКП вiд 04.10.2018 Ns1168 (набрала чинностi
14.10.2018). Тарифи на послуги з централiзованого опапення для населення та

централiзованого поQтачання гарячоi води, для населення, управителiв багатоквартирних

будинкiв, бюджетних установ та органiзацiй, iнших споживачiв (KpiM населення)
змiняться наступним чином. Релiгiйнi органiзацiТ гарячу воду не споживають.

,Щинамiка змiни тарифiв на послуги з централiзованого опалення (населепня)
та централiзованого гарячого водопостачання

з ПЩВ

Категорiя
спо;кIrвачiв

Назва тарифу
Oдlrllrrцi
Brrпripy

l}cTaIloB-
лerrrrli

30.10.2018

Проеlст
скорIIгова-

IIого

тарIrфу

Зпrirlа тарпфу

грн о/
/1,

населення

I_{ентралiзоване

опа-пення (з

приладами облiку
тепловоi енергii)

Гкал l52з,6з 1818,58 +291,95 1 19,36

населення

Щентралiзоване
опалення (без

приладiв облiку
тепловоТ енергii)

грн/кв.м. за

мiсяць в

опалюваJIь-

ний перiод

з6,26 44,16 +,7,90 |21,,]9

населення

I_{ентралiзоване

гаряче
водопостачання (з

рушникосушниками)

грн/м3 9|,26 l08,88 +I7,62 l 19,31

населення

Щентра_пiзоване
гаряче
водопостачання (без

рушникосушникiв)

грн/мЗ 84,4] 100,78 +l6,3l 1 19,3 l

без пдв

Управителi
багато-
квартирIIих

булиIlкiв

Щентралiзоване
гаряче
водопостачання (з

рушникосушниками)

грн/мЗ 7 5,1,5 89,1 6 +14,01 1 18,64

Управителi
б:rгато-
квартIlрIIих

будlrllкiв

Щентралiзоване
гаряче

водопостачання (без

рушникосушникiв)

грн/м3 69,56 82,50 +12,94 1 18,б0
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БюдiкетIli

установи

I_{ентра_lliзоване

гаряче
водопостачання

грн/м3 99,06 87,95 11,11 88,78

Iншi
споясrrвачi

Щентра;liзоване
гаряче

водопостачання
грн/м3 97.78 87,95 _9,83 89,95

Враховуючи озвученi на обговореннi реплiки, головуючий поiнформував, що
вiдповiдно до п. 1.9 Порядку формування тарифiв передбачено, що у разi змiни протягом
строку дii тарифiв величини окромих витрат, пов'язаних iз провадженням лiцензованоТ

дiяльностi з виробництва, транспортування, постачання тепловоi енергiI та наданнJIм
послуги iз централiзованого опалення i постачання гарячоТ води, з причин, якi не
зчLлежать вiд лiцензiата, зокрема збiльшення або зменшення податкiв i зборiв, мiнiмальноТ
заробiтноi плати, орендноТ плати та амортизацiйних вiдрахувань, витрат на покриття
втрат лiцензiата, пiдвищення або зниження цiн i тарифiв на паливно-енергетичнi та iншi
матерiальнi ресурси, змiну обсягу фiнансових витрат, складовоi планового прибутку,
може проводитися перерахування тарифiв шляхом коригування лише тих складових
частин структури тарифiв, за якими вiдбулися цiновi змiни в бiк збiльшення або

зменшеннJI.

Також, головуючий наголосив про те, що процедура встановлення тарифiв
проходить певний перiод. Тарифи, по яким в даний момент проводяться обговорення,
будугь встановленнi opieHToBнo з сiчня 2019 року. Тому вiдповiдно до п. 20.|2. постанови

НКРЕКП вiд 24.03 .20lб року JЪ 377 <Про затвердженrrя Порядку формування тарифiв на

теплову енергiю, if виробництво, транспортування та постачання, послуги з

централiзованого опilJIення i постачання гарячоТ води)) вiдшкодування суми втрат,

розрахованоi вiдповiдно до пункту 20.11 цього роздiлу, здiйснюеться протягом перiоду та

у розмiрах, визначених НКРЕКП при наступному кориryваннi тарифiв. Втрати
нараховуються протягом вiдповiдного перiоду шляхом додавання вiдповiдноi суми втрат

до тарифу, розрахованого та встановленого НКРЕКП, вiдповiдно до вимог Порядку.
Iнформацiя про суму втрат та перiод ix нарахування визначасться у рiшеннi НКРЕКП про

встановлення тарифiв.
Таким чином, пiдприемство планус при наступному переглялi тарифiв вкJIючити в

структуру тарифiв витрати на покриття втрат, якi виникнуть за перiол листопад, грудень

2018 року.
Головуючий звернувся до представникiв виконавчого KoMiTeTy PiBHeHcbKoi MicbKoT

ради, щодо пiдтримки озвучених питань розгляду проекту тарифiв на теплову енергiю, ii
виробництво, транспортування та постачання для Bcix категорiй споживачiв, послуги з

централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячоi води для категорiй
споживачiв "населення", <управителiв багатоквартирних будинкiв>, "бюджетнi

установи", "iнmi споживачi (KpiM населення)", що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго", а

також розмiрiв проекту скоригованих тарифiв.

Заступник мiського голови Хмилецький О.В. зазначив, що органи мiсцевого
самоврядування розумiючи можливi наслiдки, з метою упередження погiршення

фiнансово-господарського стану пiдприсмства в умовах змiни цiни на газ, забезпечення
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стirлого проходження оп€IJIюв.IJIьного сезону 2018-2019 рр. висловлюютЬ сВоЮ цiлковитУ

пiдтримку ТОВ <Рiвнетеплоенерго) щодо необхiдностi змiни тарифiв на теплову енергiЮ

iT виробництво, транспортування та постачання, послуги з централiзованого опалення та

центра;riзованого постачання гарячоТ води за категорiями споживачiв.

головуючий звернувся до iнших учасникiв обговорення щодо озв)пlення 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

обговореншI у встановленому порядку у строк до 1 листоltада 2018 року вкJIЮчнО На

адресу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "рiвнетеплоенерго" зауважеЕь 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 заперечуе?

за результатами проведення вiдкритого обговорення (слухання) питання розгляду

проекту тарифiв на теплову енергiю, послуги з централiзованого опаJIення та

централiЗованогО постачаннЯ гарячоi води для категорiй споживачiв: "населення",

(управителi багатоквартирних булинкiв>, "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM

населення)", "релiгiйнi органiзацii", що надаються тоВ "Рiвнетеплоенерго" та

заслухавШи присутнiх на вiдкритому обговореннi, була прийнята така резолюцiя:

1. вiдкрите обговорення питання розгляду проекту тарифiв для Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю "рiвнетеплоенерго" вiдбулось з дотриманшIм вимог

Порядку проведеншI вiдкритого обговореннrI проекгiв рiшень Нацiональноi KoMicii,

що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

затвердженого шостановою вiд 30.06.2017 Jф866 та на засадах глаоностi та

вiдкритостi.
погодитись та вважати такими, що пiдтриманi за результатами проведення

вiдкритого обговоренЕя розмiри проекгiв скоригованих тарифiв на теплову енергiю

для Bcix категорiй споживачiв, rrослуги з центрalлiзованого опzlJIеннJI та

центра-пiзованого постачан[uI гарячоi води для категорiй споживачiв "населення",

"управителiв багатоквартирних булинкiв>>, "бюджетнi установи", "iнmi споживачi

(kpiM населення)", що надаються Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Рiвнетеплоенерго".
по фактичним результатам роботи за листопад-грудень 2018 року, з урахуванням

цiни на газ для BciX категорii споживачiв прийнятоi iз 01.1 1.2018 РокУ,

рекомендувати подати до НItРЕКП розрахунки на коригування тарифiв на теплову

енергiю, iT виробництво, транспортування та постачання, послуги з

центра;riзованого опtшення i гарячого водопостачання з урахуванням розрахованих

витрат на покриття втрат, вiдповiдно до роздiлу ХХ постанови НКРЕКП вiд

24.оЗ.2о16 N9377 <Про затвердження Порядку формування тарифiв на теплову

енергiю, if виробництво, транспортування та постачання, послуги з

централiзованого опалення i постачання гарячоТ води>.

2.

J.



4. Протокол вiдкритого обговорення (слухання) пiдготувати з урахуванням вимог
Порядку проведення вiдкритого обговорення та оприлюднити на офiчiйному сайтi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiвнетеплоенерго", а такоNt надати до
НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюс регулювання у сферах енергетики та
комунiшьних послуг.

,Щоdаmкu:ресстри присутнiх на вiдкритому обговореннi, всього на 3 арк. в l прим.

Пiдписи:

Заступltик мiського

Начальника управлiння
житлово_комунального
ВК PiBHeHcbKoi MicbKoi ради

Щиректор ТОВ <<Рiвrlетеплоепе

Головуlочий - заступпик ди
з фiнансових та економiчних
ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

Заступllик директора з illвесr,ицiй та
облiку еIIергоIIосiiв ТОВ "РiвltетеlrлоеlIерго"

Секретар - IIачальIIик
плаIIово-екоrtомiчIIого вiддiлу
ТОВ "Рiвtlетеплоеllерго"

О.В. Хмилецький

Я.о. CaxHloK

О.С. Корчинський

К.О. БараIIов

lЙ
Ь- 

Л,В"Щанилюк

Л.I. Шматко

ъl ]gа

l/.ýj)


