
протокол
вiдкритого обговорення проектiв постанов Нацiональноi KoMicii, що

здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП):

1. <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення товдриству зОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>;

2. <<про встановлення тарифiв на теплову енергiюо ii виробництво,
транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйнихорганiзацiй та iнших споживачiв (kpiM населення) товдриству зоБмЕжЕною вцповцАльНIстЮ (РIВнЕТвплошНЕРГО> 

;3, ,,про встановлецня тарифiв на послуги з централiзованого
опалення та централiзованого постачання гарячоi води, що надаються
населенню товАриством з оБмЕжЕною вцповIддльнIстю
*PIвнЕТЕплоЕНЕРГО)>, яке € виконавцем цих послуг>>;

4. ,,про встановлення тарифiв ца послуry з централiзованогопостачання гарячо[ води, що надаються для потреб управителiвбагатоквартирних булинкiв товАриством з - 
оБйЕжЕноюВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ <PIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО> ;5, "про встановлення тарифiв на послуry з центраrriзо.аноlо

постачання гарячоi води, що надаються для потреб бюджетних установ таiнших споживачiв (KpiM населення) ТОВАриством з оБмЕжЕноюВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (PIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>.

для лiцензiата - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Рiвнетеплоенерго> (код сдрпоУ: З6598008, м. PiBHe)

м. PiBHe 07.|2.20|8

Вiдкрите обговорення проектiв постаIIов нкрЕкП проведено вiдповiдно
до Порядку проведення вiдкритого обговорlэння проектiв pi-.no Нацiональноi
koMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
КОМУН€LЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЗаТВеРДЖеного постановою НКРЕКП вiд з0.06.2017 J\ъ 866(далi - Порядок вiдкритого обговорення).

Час та мiсце проведення вiдкритого обговорення: 10.00 ГоД., за адресою:м. PiBHe, вул. [анила Галицького, буд.27,4-ii поверх, каб. 409 (актовий зал).

Для проведення вiдкритого обговоре:ння проектiв постанов нкрЕкп,ГОЛОВУЮЧИМ - ЗаВiДУВачем сектору НКРЕкп у рiвненсь-iй -об;;;;;
нечипоруком Володимиром Опек.аrдро]вичем запропоновано доручитиобов'язкИ секретарЯ засiдання нач€шьниtку планово-економiчного вiддiлупiдприсмства ТIIматко Людмилi IBaHiBHi.

За iнформацiсю Секретаря, для y.racTi у вiдкритому обговореннiпопередньо було подано 1 0 заявок, фактично прибул" i ,арЪ..трувалис ь 27 осiб.
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Присутнi:

пре,цставники органу мiсцевого самоврядування:
Заступник мiського голови м. Рiвного - Хмилецький о.В.;
Начальник управлiння ЖКГ ВК Рiвненськоi MicbKoT Ради - Сахнюк Я.О.;
Заступник нач€UIьника управлiння жкг Рiвненськоi мiськоi ради - Лапюк в.м.

Представники ТОВ <<Рiвнетеплоенерго>>:
!иректор - Корчинський О.С.;
Головний eKoHoMicT - MiHeHoK К.П.;
Заступник директора з фiнансових та економiчних питань - Баранов К.О.;
Заступник директора з iнвестицiй - Щанилюк Л.В. ;
Заступник директора з комерцiйних питань - Кузьмiч Ю.М.;
Головний бухгалтер - Найдюк С.Щ.;
Начальник вiддiлу правового забезпечення - Москаль Я.О.;
Начальник вiддiлу облiку енергоносiТв -Бунт В.С.;
НачальнИк планоВо-еконоМiчного вiддiлу - Шматко Л.I.;
Начальник хiмлабораторii - Каленська Л.М.;
Начальник абонентськоi служби - Белеля О.А.

головуючим запропоновано затвердити наступний регламент:. виступаючий (доповiдач) по питанню порядку денного до
15 хвилин;

о спiвдОповiдачi по питанню порядкуденного-до 5 хвилин;
о запитання-вiдповiдi - до 2 хвилин;
о реплiка-до 1 хвилини;
. заг€Lпьний регламент вiдкритого обговорення до 1 год.
зауважень та додаткових пропозицiй до Ъu.rро.rо"ованого

надходило. регламенту не

ГоловуючиЙ запропонував затвердити наступний порядок деннийвiдкритого обговорення.
1. Обговорення проектiв постанов НКРЕКП:
- оПро всmановлення mарuфiв на mеплову енерziю, ii' вuробнl,ttlmво,

ryрзнс!?рmування, посmQча"п!-- 9!! поmреб пасuлеiня ТоВАРИСтriу зОБМЕХ{ЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬHIСТЮ К РtЁНВТЕПЛОЕНВРГО > ;- оПро всmановлення mарuфiв Hcl mеплову енерziю, ii вuробнuцmво,mранспорmування, посmачання dля поmреб бюduсr-пй, усmанов, релiz'iйнuхорzанiзацiй mа iHtl.tux споас_u_вачiв (крiл,l населення)' товдрИству зо Б мЕх{Е н о ю в Iд п о в Iддл ь HI с ТЮ о i' i в н в тЕ п л О В Н В Р ГО r ;- опро всmановлення mарuфiв на послуzu з ценmралiзованоzо опалення mаценmралiзованоzо посmачання z_арячоi' Ьоdu, LLlo наdаюmься населеннютовАриством з оЬмая<вною ! -ЬliiовtддльнIстю
<рIвнЕТЕплоЕНЕРГоD, яке € вuконавце^4 цuх послу2)),.- опро всmановл?ння mарuфiв на послуzу з ценmралiзованоzо посmачанняzарячоi' воdu, 1цО наdаюmьсi !ля rуе:? _управuЙелiв баzаmокварmuрнuхбУduнкiв ТОВДРИством з овйах<Ёною вIдповIдАльнIстюкРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГОD;



а
_1

- кIIро всmановлення mарuфiв на послуzу з ценmралiзованоzо посmачанняеарячоl' воdъt, u|О наdаюmьсЯ dля поmреб бюdжеmнuх усmанов mа iHu,tuxспоэlсuвачiв (крiлl населення) товдриством 

' 
оБмЕжЕною

В rДП О В IДДЛЬ HI С ТЮ < Р I В НЕТЕПЛ О Е НЕ Р ГО )).

2, Прuйняmmя рiulення tllоdо резульmаmiв BidKpumoeo обzоворенняпроекmiв вксtзан1,1х вutце посmанов НКРЕКП dля вiЬповidнuх каmеzорiй
спо Jtсuв ачi в ТО В << Р i вн еm епло ен epzo D.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
по першому питанню порядку денного вiдкритого обговорення
Слухали:
Головуючого, завiдувача сектору Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюсдержавне регулювання У сферах енергетики та комунальних послуг, урiвненськiй областi Нечипорука в.о., який проiнфорrу"uu присутнiх пронаступне.
На засiданнi Нацiональноi KoMiciT, Що здiйснюе регулювання у сферахенергетики та комунапьних послуг, що проводилось у формi uiдпрrrЪ.ослухання 27 .11.201 8, cxB€uleнo проекти наступних постанов:

[. <<Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробнлtцтво,транспортування, постачання для потреб населення товдриству зоБмЕ)ItЕною вIдповIдАльнIстю,,PIBHп тЕпл оЕнЕ рг о>

Проект постанови передбачас:
]. Усmановumu ТоВдРИСТВУ З оБМDКЕНоЮ ВrДПоВIДАЛЬНIСТЮкРIВНЕТЕплоЕНЕРГоD mарuфu на mеплову енерziю, 1-I. вuробнuцmво,mранспорmування, посmачання dля поmреб нqселення на piBHi;
mарuф на mеплову енереiю_- I цЬо,z2 zрн/Гкал @Ъз ПflВ) (у mому чuслi;палuвна склаdова _ ] l00,93 zрн/Гкал; решmа ,u*po*, Kpi.M палuвноl' скпаdовоi.-379,29 zрн/Гкал) за manLllvlu склаdовuiч
mаРuф На ВuРОбНuЦmво mепловоi' eHepzii,- I зб3,95 zрн/t,ксь,t (без пдв) (уmол4у чuслi" палuвна склаdова - I I00,93 ,рi/Гпоп; реu,lmа вumраm, крiл,t палuвноl.сtсцаdовоi' - 2 б 3, 02 zрн/Гкал) ;
mарuф на mранСпорmуваНня mеплОвоl'енерzii_- ] ]3,32 zрн/Гкал (без ПДВ),.mарuф на посmачання mепловоi' eHepzii' - ),g 5 zрн/Гкал ?О", ПДВ).2. усmановumu товдриству з Ьвман<вною вrдповIддльнIстю<рIвнЕТЕплоЕНЕрго> сmрукmуру mарuфiв на .'u)nouy енерziю, 11.вuробн_uцmво, mранспорmування, посmачання зеidно з dоdаmкамu ] - 4.3, Вuзнаmu mакою, u|О вmраmuла чuннiсmь, посmанову Нацiональноi.колliсil, u|о зdiйснюе dерэlсавне ре?улювання у сферах енерzеmuкч mаКОЛtУНаЛЬНLlХ ПОСЛУ2' Bid 30,]0,2018 Л& t2g2 КПро 

"rЙо)оuпення mарuфiв наmеплову енерziю, i| вuробнLlцmво, mранспорmування mа посmачання dля поmребнаселення Тов Крiвнеmеплоенерlо> mа внесення зл,tiн do посmан()вч нкрЕкпBid 0б.03.20]В м2В3.



4

4. Ця посmанова набuра€ чuнносmi з 0] сiчня 20l9 року, але не paHiule dня,
насmупноzо за dнелt i'i' опублiкування в офiцiйнолtу dрукованол4у BudaHHi - zазеmi
кУряdовuй кур'ер>.

II. <Про встановлення тарифiв на послуги з централiзованого опалення
та централiзованого постачацня гарячоi води, що надаються населеннюТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ}ItЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
nPIвнЕТЕплоЕНврго>>, яке € виконавцем цих послуг>>.

Проект постанови передбачас:
], Усmановumu mарuфu на послуZu з ценmралiзованоzо опалення mа

ценmралiзованоео посmачання zарячоi' воdu, Lцо наdаюmься населеннюТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЯ{ЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ
кРIВНЕТЕплоЕНЕрго\ яке € вotконавцел4 цuх послуZ, на piBHi:

- З ценmралiзовано1О опалення: dля абоненmiв жumловuх буduнкiв з
буduнковLLivlu mа кварmuрн\]лlu прuлаdал,tu облiку mепловоl' eHepzii' - ]794,2в
zрн/гкал, з урахуванняJvl поdаmку на dоdану варmiсmь (у mо,uу чuслi; палuвна
склаdова - ]32],I2 zрн/Гкал; реlumа вumраm, крiл,t палuвноl' склаdовоi'- 47з,]7
zрн/гкал), dля абоненmiв жumловuх буduнкiв без буduнковuх mа кварmuрнuх
пptuladiB облiку mеплово| енерzi| - 42,70 ерн за ] кв. л4 за л,tiсяць проmяZо,ч
перiоdу наdання послуZu з ценmралiзованоzо опалення, з урахуванняJ|4 поdаmку
на dodaHy варmiсmь (у mол,tу чuслi; пaJlLlBHa склаdова --it,iЦ 2рн за t *ri. i,
решmа вumраm, крi,u палuвноi' склаdовоi' - ] ],26 zpH за I кв. м),.

- з ценmралiзовано)о посmачання zарячоi' воdu; за ул4овu пidключення
pyulHuqocylumlbHuKiB dо сuсmе^4 ценmралiзованоlо посmачання Zарячоl' Bodu -]05,72 ZpH за 1 куб. л4, з урахування-^,l поdаmку на dоdану варmiсmь (у mому
чuслi" палuвна склаdова - 70,б5 zpH за I куб. л4,, peulma вumраm, крi.ч палuвноi.
склаdовоi - 35,0б zрн за I куб. лl), за BidcymHocmi pyu,шu*oiy**bHuKiB - 97,72
Zрн за I куб. Jvl, з урахуванняЛl поdаmку на dоdаiу Bapmiimb (у mо.uу чuслi;
палl,tвна склаdова - б4,77 ZpH за I куб. л4; реlцmа вl)mраm, KpLll пацuвноi'
склаdовоt - 32,95 zpH за t куб. лl).

2- УСmановumu ТОВДРИСТВУ З оБмЕя{Еною вIдповIдАльнIстю
кРIВНЕТЕплоЕНЕрго> сmрукmуру mарuфiв на послу2u з ценmралiзованоzоопалення mа ценmралiзовано1о посmачання еарячоi' воdu, u|о наdаюmься
населенню, зzidно з dоdаmколt.

3, ПidпуНкm 64 пункmУ I, dоdаmок б4 do посmановu Нацiональноl'кол,tiсii,
Lцо зdiйснюе dерэtсавне реzулю!ання у сферах енерzеmuкu mа коJvIунальн..х
ПОСЛУZ, Bid 3] беРеЗНЯ 20I5 РОКУ ]W I t7I <Прi всmановлення mарuфiв на послуzuз ценmРалiзованоzО опаленнЯ mа послуZu з ценmралiзованоZо посmачанняzарячоi' воdu' Lцо наdаюmься населеннЮ суб'екmалru zоспоdарювQння, якi €вuконавЦя^4u цuх послуZ)), заре€сmрованоi' в MiHicmepcmBi юсmuцil' YKpaiHu 17квimня 20l5 року за Jlb 433/2бв78, вLlключuml,t.

4, ItЯ посmанова набuрае чuнносmi з dня, насmупно2о за dнелt i:i.опублiкування в офiцiЙнолlу dрукованол|у BudaHHi - zазеmi <Уряdовuй nyp'rpr,але не paHiu,te dня набрання чuнносmi посmановою НацiонЫьноt' KoMicii., u|озdiйснюе dерuсавне ре2улювання у сферах енерzеmuкLl mа кол4унальнl,tх послуz,



Bid
mеплову енерziю, i'i' вuробнuцmво,
населення ТоВАРИСТВУ З
КРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГОD.

Проект постанови передбачае:
1. Усmановumu Товдриству З

<<РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО> mарuфu на
mранспорmування, посmачання на piвнi:

року JФ кПро всmановлення mарuфiв на
mранспорmуваннщ посmачання dля поmреб

ОБМЕХ{ЕНОЮ ВrДПОВIДАЛЬНIСТIО

IIL <<Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво,транспортування, постачання для потреб бюджетних установ,^релiгiйниiорганiзацiй та iнших спожи_вачiв 1KpiM населення)" ТОВАриству зОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТКi uPIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>

ОБМЕЯ{ЕНОЮ ВIДП ОВIДДЛЬНIСТЮ
mеплову енерziю, ii' вuробнuцmво,

I) dля поmреб бюdжеmнuх усmанов; mарuф на mеплову енерziю - ] 540,0з
zрн/Гкал (без П!В) (у mому чuслi: палuвна 

"*оdоuо - I ]00,44 zрн/Гка.п,. peltlma
вumраm, крiл4 палuвноi' склаdовоi - 439,59 zрн/Гкал) за maKttJylu склаdовtъuu;
mарuф на вuробнuцmво mепловоi' eHepzii'- 14)3,7б zрн/Гкал (без ПДв) (у mому
чuслi" палuвна склаdова - I]00,44 zрн/Гкал; реu,tmа вumраm, крiл,t палuвноi.
склаdовоi,- 323,32 zрн/Гкал); mарuф на mранспорmування mепловоl' енерzii'-
]13,32 zрн/Гкал (без п!в); mарuф no пБrrачання mепловоl енереii'- 2,95
ерн/Гкал (без ПЩВ);

2) dля поmреб релiziйнuх ореанiзаtliй (крiлl обсяziв, Lцо вuкорuсmовуlоmься
dля проваdження вuробнuчо-ко^4ерцiйноi' diяльносmi); *орuф на .unnory
енерziю - Iбб2,37 ерн/Гкал (без П!в) (у mому чuслi: палLlвна ск"цаdова - ] ]бз,22
zрн/Гкалi реutmа вumраm, крitи палuвноi' склаdовоi - 4gg,I5 zрн/Гкал) за mакuлtч
склаdовuмu: mарuф на вuробнuцmво mепловоi, eHepzii,- ]5-47,2I zрн/Гкал (без
ПДВ) (У mО-МУ ЧuСЛi: ПаЛuВНа склаdова - ] ]б3,22 ,рi/Г*оп,. реulmа вumраm, крiл,t
палuвноi' склаdовоi, - 383,99 zрн/Гкал); mарuф на mранспорmування mепловоi'eHepzil'- ]I2,24 zрн/Гкал (без П!В); mарuф io поr-очання mеплс,lвоl'енерzil'-
2,92 zрн/Гкал (без ПДВ);

3) dля поmреб iHшtttx споJtсuвачiв (крiл,t населення); mарuф на mеплову
енерziю - ]558,29 zрн/Гкал (без П!в) (у mому чuслi; палъ1вна r-оБоrо - 1]2з,ý5
zрн/Гкалi решmа вumраm, крiл,t палuвноi' склаdовоi - 434,44 zрн/Гкал) за maKLlл4u
скпаdовшuu: mарuф на вuробнuцmво mепловоi' eHepzii'- ]442,()2 zрн/Гкал (безпдв) (у mолlу чuслi: палuвнQ склаdова - ] t23,85 zрн/Гкал,. реulmа вumраm, Kpi,u
палuвноi' склаdовоi - 3]B,17 ерн/Гкал); mарuф на mрансllорmування mепловоi'
eHepzii' - ] ]3,32 zрн/Гкал (без ПЩВ); mарuф io поr-очання mепловоl' eHepzil' -2,95 ерн/Гкал (без ПДВ).

2, Усmановumu ТОВДРИСТВУ З оБмЕя{Еною вIдповIддльнIстю<рIвнЕТЕплоЕНЕРГоD сmрукmуру mарuфiв на mеплову енерziю, ilвuробнuцmво, mранспорmування, посmачання зzidно з dоdаmкамu ] - 4.3, Вuзнаmu mакою, Lцо вmраmuла чuннiсmь, посmанову Нацiональноi'кол,tiсii, u|о зdiйснюе dержавне реZулювання у сферах e*epzemu'L! mа
кол4унальн1,1х послуZ, Bid 30 )юовmня 20IB року JVe tigЗ кПро всmановлення
mарuфiв на mеплову енерziю, i'i' вuробнuц*ъо, mранспорmування, посmачання
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dля поmреб бюduсеmнuх усmаноq релiеiйнuх ореанiзацiй mа iHtuux спожuвачiв
(Kpitи населення) 3 ТОВДРИСТВУ З ОБМЕ}КЕНОЮ ВIДПОВrДДЛЬНIСтЮ
КРIВНЕТЕПЛоЕНЕРГоD mа внесення злцiн do dеякuх посmанов НКРЕКП>.

4. Цо посmанова набuрае чuнносmi з 0] сiчня 20I9 року, але не paHitue dня,
НаСmУПНОZО За dнелl i'i' опублiкування в офiцiЙнол,tу dрукованол4у Budarшi - zазеmi
кУряdовuй кур'ер>.

IV. .'ПРО ВсТановлення тарифiв на послугу з централiзованого
постачання гарячоi води, що надаються для потреб бюджетних установ та
iнших споживачiв (KpiM населецня) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕ)ItЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (РIВНВТВПЛОЕНЕРГО>

Проект постанови передбачае :

1. Усmановumu mарuфu на послуzу з ценmраJ,Iiзованоео посmачання
zарячоl' воdu, u|о наdаеmься dля поmреб бюdжеmнuх усmанов mа iHu.tux
спожuвачiв (крiлl населення) товдриством з оБмDкЕною
ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ к РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО >, на piBHi ;

- dля поmреб бюdжеmнuх усmанов - в3,55 2рн за 1 куб. лl, без урахування
поdаmку на dodaHy варmiсmь (у mому чuслi; палuвна сlсцаdова - 53,95 ерн за I
куб, м; решmа вumраm, крiли палuвноi'склаdовоi'- 29,б0 zрн за I куб. м),.

- dля поmреб iHшttx спожuвачiв (крiлt населення) - 84,44 zpH за l куб. л,t, без
урахування поdаmку на dodaHy варmiсmь (у mолry чuслi; палuвна сtсцаdова -
55,]0 ?рн за I куб, м; реulmа вumраm, крiлt палuвноi'склаdовоi'- 2g,З5 zрн за 1
куб лl).

2. Усmановumu ТОВДРИСТВУ З ОБМЕЯtЕНОЮ ВIдповIдАльнIстю
кРIВНЕТЕплоЕНЕРГо) сmрукmуру mарuфiв на послуZу з L|енmралiзованоzо
поспlачання zарячоi' воdu, ulо наdаеmься dля поmреб бюdжеmнuх усmанов mа
iнu.tuх спожlлвачiв (крiлl населення), зzidно з dоdаmколl,

3. Пidпункm 28 пункmу ], dodamoK 28 dо посmановll Наtliонапьноi'колliсii,
u,|o зdiйснюе dержавне реzулювання у сферах енерzеmuкu mа кол4унqпьнLlх
послуZ, Bid 30 квimня 2015 року ]w ]543 кПро всmановлення mарuфiв на послу2у
з ценmралiзованоео посmачання zарячо| воdu dля поmреб бюdжеmнuх усmанов,
релiziЙнuх орzонiзацiй, iнtuuх споэtсuвачiв (крiлl населення) ) вL!ключLlmLl.

4. Ця посmанова набuра€ чuнносmi з 0] сiчня 20]9 року, але не paHitue dня
набрання чuнносmi посmановою Нацiональноi' кол,tiсii, u1o зdiйснюс dерэtсавне
рееулювання у сферах енерzеmuкu mа кол4унальнLlх послу2, Bid

року ]W оПро всmановлення mарuфiв на
mеплову енерziю, i|' вuробнuцmво, mранспорmування, посmачання dля поmреб
бюdэюеmнuх усmанов, релiziйнuх орzанiзацiй mа iHtltux спожuвачiв (Kpi"M
населення) товдриству з оБмЕя{Еною вIдповIдАльнIстю
КРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГОD.

v. ,,про встановлення тарифiв на послугу з централiзованого
постачання гарячоi води, що надаються для потреб управителiвбагатоквартирнцх булинкiв товАриством з оБмЕжЕною
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>

Проект постанови передбачае:



7

], Усmановumu mарuфu на послуzу з ценmрqJliзованоzо посmачання
zарячо| воdu, що наdаеmься dля поmреб управumелiв баzаmокварmuрнuх
буduнкiв ТоВдРИСТВоМ З оБМЕ}КЕНоЮ ВIДПоВIДАЛЬНIaТЮ
<r РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО >, на piBHi ;

- за ул4овu пidключення руu,lнuкосуu.lчlльнuкiв do сuсmем ценmрапiзованоzо
посmqчання Zарячо|воdu - 87,2] zpH за l куб. м, без урахування поdаmку на
dodaHy варmiсmь (у mолlу чuслi; палl,lвна склаdова - 58,в8- zрн за ] куб. .м,. pu*.o
вumраm, крiлt палuвноi'склаdовоt- 2В,33 zрн за I куб. лl),.

- за BidcymHocmi pyutHunocyulllпbHuKiB в0,62 ZpH за l куб. ]7, без
урахування поёаmку на dоdану варmiсmь (у mол,tу чuслi; палuвнсl склас)ова -53,97 ZpH за 1 куб. м; реlumа вumраm, Kpi,M палuвноl' склаdовоi - 2б,б4 zрн за I
куб. л,l).

2. Усmановumu ТОВДРИСТВУ З ОБМЕЯtЕною вIдповrдАльнIстю
кРIВНЕТLплоЕНЕРГоD сmрукmуру mарuфiв на послу2у з ценmралiзованоzо
посmачаннЯ zарячоl' Bodu, Lцо наdаеmься dля поmреб управumелiв
б аzаmокварmuрнl,tх бу duHKiB, з zi d но з d о d аmкол,t.

3. Пidпункm 2] пункmу I, dоdаmок 21 dо посmановu Наtуiональноl'ко.цliсii,
Lцо зdiйснюе dержавне реzулювання у сферах енерzеmuкu mа кол4унальнLlх
послу2, Bid 31 березня 20l5 року ]Ф 11б9 оПро всmQновлення mарttфiв на послуZуз ценmралiзованоzо посmачання zарячоi' Bodu dля поmреб ynpouu.iniu
баеаmокварmuрнl,tх буduнкiв > вuключLlmu.

4. Цо посmанова набuрq€ чl,tнносmi з 0] сiчня 2019 року, але не paHiule dня
набрання чuнносmi посmановою Нацiонально|' колtiсil', ъцо зdiйс"ri d"р"rавне
реzулювання у сферах енерzеmuкu mа кол4унальнuх послуz, Bid

року ]Ф оПро всmановлення mарuфiв на
mеплову енерziю, i|' вuробнuцmво, mранспорmування, посmачання dля Йоmреб
населення товАриству з оБмЕжЕною вIдповIддльнIсТю
КРIВНЕТЕПЛОЕНЕРГОD.

Попередньо, тоВ <<Рiвнетеплоенерго)>, на виконання вимоги Порядку
вiдкритого обговорення провело 02.11.2018 вiдкрите обговорення HaпlipiB
переглянути вiдповiднi тарифи. Протокол вiдкритого обговорення uiд
02.1 1.2018 Р€ВОМ З ОбгрУнтовуючими матерiалами був поданий до нкрЕкп для
прийняття проектiв рiшень.

На виконання вимог даного Порядку, пiсля схвалення нкрЕкп
зазначених проектiв рiшень, з метою одержання зауважень та лропозицiй,
27,11,2018 вищезазначенi проекти постанов з обгрунrо"уоч"ми матерiалами
було оприлюднено шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi НкрЕкп в
мережi IHTepHeT.

Зауваження та пропозицiТ до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та
юридичних осiб, iх об'еднань, прийм€шись до 0б.12.201Ь у письмовому таlабо
електронному виглядi, за вк€Iзаною у повiдомленнi адресою.

У встановлений TepMiH, до 0б.12.2018 до НКРЕКП не надiйшло зауважень
та пропозицiй до проектiв постанов, що обговорюються.

головуючий запропонував заступнику директора з фiнансових та



еКОНОМiЧНИХ ПИТаНЬ ТОВ <<Рiвнетеплоенерго)) Баранову к.о. детальнiшевисвiтлити фактори, якi вплинули на змiну тарифь u,u i..rnoBy енергiю, iiвиробництво, транспортування та постачання, послуги з централiзованогооп€шення та гарячого водопостачання.
Баранов К.О. повiдомив про наступне.
при коригуваннi чинних iарифiвъули BpaxoBaHi наступнi змiни:

1, Стаття витрат <(витрати ца паливо для виробництва тепловоiенергii котельнями)).
Коригування витрат на паJIиво здiйснюсться вiдповiдно до змiни цiниПРИРОДНОГО ГаЗУ ДЛЯ Bcix КаТеГОРiй споживачiв у ,"'".*у iз прийняттямПОСТаНОВИ КабiНеТУ MiHicTPiB Украrни вiд 19.10.2018 м867 nllpo затвердженняположення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'сктiв ринкуприродного газу для забезпечення загаJIъносуспiльних iHTepeciB у процесiфУнкцiонування ринку природного гuву)).пр" розрахунку рiвня паливнот складовот у собiвартостi тарифу навиробництво тепловоi енергii за BciMu пur".о-|i"ми споживачiв приймаеться цiнагIриродного газу б235,51 грн/тис.м3, згiдно додаткових угод до договорiв напостачання природного газу мiж тоВ <Рiвнетеплоенерго)) та Публiчнимакцlонерним товариством <Нацiональна компанiя <Нафтогаз Украiни>.L{iHa послуг з транспортування природного газу, згiдно dоговору наТРаНСПОРТУВаННЯ ПРИРОДНО'О ЧI 'u.i.rРаЛЬНИми трубопроводами за J\lъ р_14_Т/lб ВiД 01,04,2016 РЬКУ МiЖ ТОВ <РiвнЪтеплоенерго> та плт <укртрансгаз))становить 725,50 грн/тис.м3 (постанова НКРЕКП lVsZЗОЗ вiд 

-ti.tZ.ZOi 
б року),I_{iHa 

''ослуг з розподiлу природного ГШУ, згiдно Типового договоруРОЗПОДiЛУ ПРИРОДНОГО jTy (затвердженого постановою нкрЕкп j\&2498 вiдЗ0,09,2015 РОКУ) МiЖ ТОЪ -Озфу;;;;р;;" та пАт <укртрансгаз)) 7,20грн/тис.мЗ (постанова НКРЕкп м2259 вiд ti.lz.zo16 року).Таким чином, загаJIьна цiна прир"о"".о газу для розрахунку витрат напаливо становить б9б8,21 грн./тис.куб.м без пдв 1з ypuiy"urr"* BapTocTiп_ослуг на транспортування та розподiл).
Натуральнi показники витрат п€uIива з €ш ишаються незмiнним и.

'rHXl irfi" 
На ПРИРОДНИЙ Г€В За категорiями споживачiв наведена в таблицi J\b 1:

Категорiя
споживачiв

I]iHa на природний газ в
дiючому тарифi, грн. за

l000 м.куб.

без

Щiна на природний газ з
01.11.2018, грн. за l000

м.куб.
ъ

6 968,21

О/о ЗрОСТання

населення 5 674,70
22,8

Бюджетнi
установи

8 639,90 6 968,2| -l9,3

Iншi споживачi 8 639,90 6 968,2l - l9,3
релiгiйнi
рганiзачii з 20з,70 6 968,21 1]5



змiна витрат на п€uIиво для виробництва тепловот енергii котельнями наведена
у таблицi М2.
табл. J\Ъ2

без

2, СтаттЯ витраТ <<собiвартiсть тепловоi енергii власних ТЕц, тЕс,АЕс, кгу>.
на засiдання Нацiональнот koMiciT, що здiйснюе державне регулювання усферах енергетики та комун€lJIьних послуг (далi нкЪвкп;, яке вiдбулося15 лютого 2018 року у форматi "iдпрrrо.о слухання , ДЛя тов<Рiвнетеплоенерго> було 

".rurоЪЙ.о ,up"fr-'nu 
""робництво тепловоi енергiТНа ТЕЦ Та КГУ ДЛЯ Bcix КаТегорiй ..ro*""u"iB (постанова нкрЕкп вiд15'02'2018 М181 <ПРО ВСТаНОВЛеННя тарифiв на виробництво тепловоi енергiiтоВ <РiвнетеПлоенергО>>). Постанова набрала чинностi з 1 берез ня 20l8 року.Зазначенi тарифи BpaxoBaHi у кiнцеuих чинних тарифах на виробництвоТеПЛОВОi еНеРГiТ (ВСТаНОВЛеНi для пiдприемства ,1остановами нкрЕкп вiд30.10.2018 J\ъм l2g2, l2gз).

Вiдповiдно до постаноВи НКРЕКП вiд 01.08.2017 j\ъ991 <Про затвердженняМетодики формування, розрахунку та встановлення ,"о"йr"^ru .п.*rричну та(або) теплову енергiю, що виробляеться на теплоелектроцентралях, тепловихелектростанцiях та когенерацiйних установках) пiдприемство подало донкрЕкП (управлiн"" 
"".руючих пiдприемств) розрахунки на встановленнятарифiв на виробництво тепловоТ енергii на TEI] та КГУ, з урахуванням цiни напzlJIиво (природний газ), яка визначена постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТнивiд 19,10,2018 м867 та стано^витЬ з урахуВанняМ витраТ на послуги зтранспортування та розподiлу 6968,21 .р". ,u тис.куб.м. (без ПДВ) для Bcixкатегорiй споживачiв. Проекr" 

-11} 
,uр"фi" BpaXoBaHi при коригуваннi витратна <собiвартiсть власних ТЕЦ, КГУ).

Категорiя
споживачiв

Витрати на паливо
для стацiонарних

котелень у чинних
тарифах на

виробництво тепловоТ
енергii, тис.грн.

Витрати на паливо
для стацiонарних

котелень у проектi
скорегованих тарифiв

на виробництво
тепловоi енергiТ,

Вiдхилення

(+/-), тис.грн.

2зз |85.16 286 зз8^l7 +53 l53,01
релiгiйнi

+ 10,83

71 161,00 57 з92,42 - 13 768,58

Iншi споживачi
(KpiM
населення

|2 9l5,з7 I0 4|6,44 -2 498,9з

9
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Змiна тарифiв на виробництво тепловоi енергii на TEL{ та КГУ, якi BpaxoBaHi
при визначеннi cTaTTi витрат <<собiвартiсть тепловоi енергii власних ТЕЩ, кгу>(наведена у табл. J\Ъ3).

3, Стаття витрат <<вилучення невикористаних коштiв Iнвестицiйноi
програми>>.

На засiданнЯ нкрЕкП, яке вiдбулося 08.09.2016 року, за результатамиплановоi перевiрки виконання пiдприемством лiцензiйн", irou, протокольним
рiшенням JФ3 (Протокол засiдання Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюс державне
регулювання У сфераХ енергетики та комун€lJIьних послуг вiд 0s.09.20lбр. заJ\b42) для пiдприсмства було визначено вилучення з тарифiв на тепловуенергiю, iT виробництво, транспортування та постачання для категорiйспоживачiв (стаття (вилучення невикорИстаних коштiв IнвестицiйноТ
програми>) грошових коштiв в cyMi 2140,0З тис.грн. за невиконання заходiвiнвестицiйноi програмИ 2015 року. Вiдповiдно до рiчного плану реалiзацiТтепловоi енергiТ ця сума становить 4,71 .рн. на 1 Гкал.

вiдповiдно до фактичноi реалiзацiт за 9-ть мiсяцiв 20 i 8 року, з урахуваннямдат набрання чинностi тарифами на теплову енергiю, if виробництво,
транспортування та постачання за рiзними категорiями споживачiв (населення з04,01,2018Р, бЮДЖеТНi Установи та iншi споживачi з 05.01.2018р, релiгiйнiорганiзацiТ з 16,08.2018р.), фактичне вiдшкодування за цiсю статтею витратстановить 1262,07 тис.грн. Залишок невiдшкодованоТ суми, станом на01.10.2018p. - 877,98 тис.грн. Таким чином, вiдповiдно й рiчного плану
реалiзацiт тепловоi енергiт, витрата за цiсю статтею витрат у тарифах на тепловуенергiю, iT виробництво, транспортування та постачання для категорiйсгIоживачiв становитиме 1,93 грн. на l Гкал.

4. Стаття вптрат <(внески на реryлювання) у тарифах на виробництво,
транспортування та постачання тепловоi енергii'.

на виконання вимог Закону Украiни uпро Нацiональну комiсiю, щоздiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунzLтьних послугD,

Категорiя
споживачiв

Тариф на виробництво
тепловоi енергii на

TEI] та КГУ
врахований у чинних

тарифах,

Тариф на виробництво
тепловоi енергii на TEI]

та КГУ врахований у
скорегованих проектах

тарифiв,

Прирiст/зменшення
витрат,

грн./Гкал без П.ЩВ

1197.87 + 260.З2
5]|,95 1 l78,04

|619,71 1 186,з7

Iншi споживачi \4з2,47 -25 з.85

табл.J\ф3
беT

населення 9з1.55

релiгiйнi
органiзачii + 606,09

Бюджетнi
установи

-4зз,з4

l178,62
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постанови нкрЕкП вiд 06.04.20|7 м491 <Про затвердження Порядку
РОЗРаХУНКУ Та ВСТаНОВЛеННЯ BHecKiB>>, постанови НКРЕКП вiд 2|.О6.2О18 1ц526
пПро визначення плановоi ставки внеску на регулювання на 2019 piK> були
розрахованi плановi витрати на внески на регулювання у тарифах 

- 
на

виробництво, транспортування та постачання тепловот енергiт. Планова ставка
внеску на регулювання на 2019 piK визначена у розмiрi 0,0б4 вiдсотки.

Вiдповiдно до розрахунку <Планови* 
- 
pi""r* витрат на внески на

регулювання на 2019 piк) - загальна сума за елементом витрат ((внески на
регулювання) становитЬ з27,58 тис.грн з вiдповiдною розбивкою на види
лiцензованоi дiяльностi та за категорiями споживачiв.

Внаслiдок цього тарифи на теплову енергiю за BciMa категорiями
споживачiв змiнились наступним чином:

без П!В

5, Кориryвання витрат на послуги з централiзованого опалення та
гарячого водопостачання.

Вiдповiдно до п.1.10 Порядку формУвання тарифiв на теплову енергiю, iT
виробництво, транспортування та постачання, послуги з централiзованого
опапення i постачання гарячоi води, затвердженого постановою НКРЕКП вiд
24,0З,20|6 Ns З77 коригування тарифiв на послуги з централiзованого опаJIення
i постачання гарячоi води проводиться одночасно з вiдповiдним коригуванням
тарифiв на теплову енергiю. В результатi тарифи на послугу з централiзованого
опсlJIення та централiзованого постачання гарячоТ води для ".l* категорiй
споживачiв змiняться наступним чином:

проект тарифiв на послугу з централiзованого опаленняl Що надаються
населенню (з

Категорiя споживачiв Одиницi
вимiру

!iючий
тариф

Проект
тарифу,

схвалений
21 .|1.20l8

Вiдхилення,

%

З приладами облiку
тепловоi енергii

грнДкал 152з,6з |794,28 |],]6

Без приладiв облiку
тепловоi енергiТ

грн/м2 з6,26 42,70 |7,,76

Категорiя сrrоживачiв Щiючий тариф,
грн/Гкал

Проект
тарифу

схвалений
2].\1.2018,
грн/Гка,r

Зростання/
зменшення,

грн/Гкал

О/о зростання/
зменшення

населення 1254,72 1480,22 +225,50 |7,97
Бюджетнi установи l856,44 l540,0з -зl6,4| -17,04
Iншi споживачi (KpiM
населення)

1830,42 1558,29 -2]2,7з -|4,87

Релiгiйнi органiзацii 973,38 |662.з7 +688,99 70,]8
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проект тарифiв на послугу з централiзованого постачання гарячоi води,

Категорiя споживачiв
населенню (з

Одиницi

вимiру
!iючий
тариф

Проект
тарифу

схвалений
)"7 11 )оlя

Вiдхилення,

%

за умови пiдключення
рушникосушильникiв

грн/м3 9|,26 105,72 l5,84

за вiдсутностi
рушникосушильникiв

грн/мЗ 84,47 97,72 l5,69

"оТ: TJ.ltp^Tj::Iy : т"трал iзов а н о го п о ста ч а н ня га ря ч оi в од идля потреб бюлэкетниy нов та iнших споживачi в (бес
Категорiя споживачiв Одиницi

вимiру
!iючий
тариф

Проект
тарифу

схвалений
)'7 11)оlа

Вiдхилення,

%

Бюджетнi установи грн/мЗ 99.06 83,55 15,66

Iншi споживачi грн/м3 97,78 84,44 -|з,64

"оlтт:J*:..:т:::lт_r__1""rралiзованогопостачаннягарячо[водиДля Ir,гА no их бvпr,rrrчiо fбо-
Категорiя споживачiв одиницi

вимiру
!iючий
тариф

Проект
тарифу

схва"тений
27.11.20l R

вiдхилення о/о

за умов пiдключення
рушникосушильникiв

грн/мЗ 7 5,15 87,2| l6,05

за вiдсутностi
рушникосушильникiв

грн/м3 69,56 80,62 l5,90

що надаються

Bci кiлькiснi (натуральнi) пок€lзники: обсяг використання споживачами

Ilж:i "li1, "'1":Т аб_онентiв послуг .- ч*rр-iзованого постачання

;::ffil"#:", обсяг холодноi ""*, ;;;;;i*;й;"':#ffiт:;
Також, Баранов К.О. наголосив на томтарифiв .,ро*од".ь певний перiод. тuрф ;; }-fl""Н:Ж;i:; :.f,lЁ:,хТбудуть встановленi з сiчня Ztitялроку. й;;iдповiдно до п.20.12 постановиНКРЕКП вiд 24.ОЗ.20lб року МЗiZ пПро lБ.ро*енця Порядку формуваннятарифiв на тепло"у 

"""р,lю, iT виробництво, транспортування та no.ru.nur.r"]послуги з централiзованого опалення i постачання гарячоi води)) тов<рiвнетеплоенерго)) плануе при насryпному перегJIядi тарифiв включити в
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структуру тарифiв витрати на покриття втраъ якi виникнуть за перiод листопадта груденъ 2018 por.y.

,*"":: l11::l:r":y.Yy в засiданнi представник нкрЕкп додатково

яких були схваленi;;#ж"rн: 
" 
:::т",, :":лiРj :. :i j,p : q:lT: 

9 J:;;;;- ;й;Ъц',di;
засi1данн1,','l4,' UуJlи схв€Lпенl на засiданнi KoMicii 27.1I.2018, та. l,t.rоto недопущеннязбиткiв пiдприемства, необхiдно врахувати змiну тарифу на виробництво

;iJ:"HTT:'#1*o" фОРМУВа""i пl"ц.вих тарифiв-на ,".,nouy енергiю закатегорiями споживачiв.
Головуючий звернувся

запитань, пропозицiй чи
нкрЕкп.

до iнших учасникiв обговорення щодо озвученнязауважень До обговорених проектiв .rоъru.rоu

за результатом обговорення проектiв постанов нкрЕкп, зауважень тапропозицiй не надiйшло.
Головуючий звернувся окремо до предстаВника MicbKoi радиХмилецъкого о.В, цодо пiiтримки озвучених проектiв рiшень KoMiciT.Хмилецький о,В, - ,u.rу.r"ик мiсъкого голови м. Рiвного зазначив, щооргани мiсцевого. самоврядування розумiючи можливi наслiдки, з метоюупередження погiршення фiнансовБ-.о..rодарсъкого стану пiдприемства вумовах змiни цiни на г€}з, забезпечення arurro.o проходження опалювальногосезону 2018-2019 рр. висловлюють свою цiлковиту пiдтримку тов<Рiвнетеплоенерго) щодо необхiдностi змiни тарифi" 

"u теплову енергiю iTвиробництво, транспортування та постачання та послуги з централiзованогоопалення та централiзованого постачання гарячоi води за категорiямиспоживачiв на piBHi зазначених у вiдповiдних проектах постанов нкрЕкп
По дру.ому питанню порядку денного вiдкритого обговорення

за результатами проведення вiдкритого обговорення проектiв постановНКРЕкП та заслухавши присутнi* 
"u "iдпр""оrу обговореннi вирiшили:

1, Вiдкрите 
_ . 

обговорення проектiв постанов нкрЕкП з питаньВСТаНОВЛеННЯ ТаРИфiВ/ЗМiН До них для ТОВ <<рiвнетеплоенерго> вiдбулось здотриманняМ вимоГ ПорядкУ проведеннЯ вiдкритого обговорення проектiврiшень НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе державне Рег)iлювання у сферахенергетики та комун€Lпьних послуг, затвердженого постановою вiд зо.06.2о17j\lb 866 на засадах гласностi та вiдкритостi-l---^-'

"".r"j;"H"#ih:b 
беЗ ЗаУВаЖень та вважати такими, що пiдтриманi проекти

- <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво,транспортування' постачання 
_ для потреб населення товдриству зОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШС ТЮ ПРiВНВТЕПЛОЕНЕРГО> 

;- ,,Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво,транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних



14

органiзацiй та iнших споживачiв (kpiM населення) товдриству зоБМЕ}ItЕНоЮ В IДПоВ IДАЛЬНIСТЮ @IB НЕТЕПЛоЕНЕРГо> 
;- ппро встановлення тарифiв на послуги з централiзованого опалення та

централiзованого постачання гарячоI води, що надаються населеннюТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
uPIвшТЕплоЕНЕРГо), яке € виконавцем цих послуг);

- uпро встановлення тарифiв на послугу з централiзованого постачання
гарячоi води, що надаються для потреб управителiв багатоквартирних будинкiвтовАриством з оБмЕ}кЁною вrдпЬвIдАльнIстю
(РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>;

- ппро встановлення тарифiв на послугу з централiзованого постачаннягарячоi води, що надаються для потреб б-д*.r,r"* установ та iншихспоживачiв (KpiM населення) товАриством з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО).

З. Оприлюднити протокол вiдкритого
НКРЕКП для ТОВ кРiвнетеплоенерго> (код
офiчiйному веб-сайтi НКРЕКП.

lодатки: ресстри присутнiх
НКРЕКП, всього на 4 арк. в 1 пр.

Пiдписи:

Головуючий - завiдувач сектору
НКРЕКП у Рiвненськiй областi

Щиректор ТОВ <<Рiвнетеплоенерго)>

Заступник директора з
фiнансових та економiчних питань
ТОВ <<Рiвцетеплоенерго>>

обговорення проектiв постанов
еДРПОУ З659800В, M.PiBHe) на

на вiдкритому обговореннi проектiв постанов

Нечипорук

О.В. Хмилецький

ький

и

trffi
,ff,rrurrror'EpfJ)t
a\ 3659Еоо8 lld

Засryпник мiського голови м.


