
протокол
вiДкритого обговорен[Iя (слухангrя) пиr,аrtl{я встаtIов.тlенltя/змirlи т,арифiв 1-1a

виробництI]о тепловоТ etlept,iT, яка вироб.llяс,гься на 1,еIIJIоелек,гроrlснтра;li
(вул.Князя Володимира,75-Б) та когенераrriйгriй устаI{овцi (вул.Макарова,41-А)

/Iля категорi й сrrоживачiв, rr{o надаються l'OB "Рiвнетеплоеt,tерго"
(код СДРПОУ З6598008)

м. PiBrte 3l сiчня 20l9 року
09.00 го,rr

Вiдкри'ге обговорення (слухання) питання розгляду проекту тарифiв на
виробгrltцтво тепловоТ енергiТ проведено вiдповiдно до Порядку проведенFIя
вiдкрит,ого обговорення проектiв рiшень Нацiонаrrьноi koMicii, що здiйснюс
лержав.не регулIовання у сферах енергеl,ики та комунальних послуг, затвер}(женого
постановоIо I{КРЕКП вiд 30.06.20l 7 ЛГ9 В66 (даlri I Iорядок вillкритого
обговорення).

ДIата та Miclic проведення вiлкритого обговорення: З1 сiчня 2019 року, о 09.00
год, за адресою: м. PiBHe, вул. Щани"ца Галицького, буа. 27, 4-й поверх, каб. 409
(конференц-зал).

Вiдповiдно до 11орядку вiдкритого обговорення, повiдомлення про
проl]едення вilu<ри,rого обговорення пи,l,аt-Iня розгJIя/lу проекl,у т,арифiв

розмiщеtlо 22.0|.2019 на офirliйrrому сайтi l'OB "РiвнетеrIJIосttерго"
(http ://rivneteploenergo. com/tari f/publicdiscussion).

Заявки для участi у вiлкритому обговореннi приймались до З0 сiчня 20l9 року
вклIочно в письмовому таlабо електронному виглядi за адресою: ТОВ
"РiвнетепJIоенерго", вул. Щ.Галиuького, 27, м. PiBHe, ЗЗ021; e-mail:
ri vnetep l o@grnai l. corn.

Заува>кенlrя 1,а tlроrlозиrtiТ j{o оприлlоi{}]сI{1-1х MaTepimriB Bi:t фiзичrttлх 
,га

юрlu{ичliих осiб, Тх об'сlIнань, llрийма-ltись ло З0 сiчня 20l9 року вклIочно у
письмовому та/або електронному lзиl,;rядi за адресоIо: ТОВ "Рiвнетег1лоенерго",

вул. Щ.l-аJIицького,27, м. PiBHe, З3027; e-mail: rivneteplo@grnail.cor.-r.

ОбГруrr,гуванIIя щодо розгJIя/lу проекту тарифiв на виробництво тепловоi
енергiТ, яка вироблясться на теплоелектроцентралi (вул. Князя Володимира, 75-Б)
та когенерашiйнiй ус,гаllоRцi (By,ll. Ir4aKapoBa,41-A) лзlя lзсiх ка,гегорiй споживачiв:
"населення", "бIодх<етнi установи", "iHшIi споживачi (KpiM населеIIFIя)", "релiгiйrri
органiзацii", що надаються l'OB "Рiвнетегtлоенерго", були розмiщеtri на сай,гi ТОВ
"Рiвнет,еплоеллерго" 22.01.2019 посиJlаFI[IяNI:

lrttp :i/rivnetepl оепеrgо. com/tarif/publi cdiscussion,

Що проведення вiдкритого обговорення ТОВ "Рiвнетеплоенерго" на,1_1iсла:tо

листи-заIlроlllенt{я ria адреси: PiBHeHcbKoT MicbKoT ра/{и, Сектору I-1КРГ:КI I у
PiBrrerrcbKiй об-rlас'гi, РОВКП i]i{I' "Рiвнс,облRо2lокаl]аJI", [-o.1toBltoг,o уtrрав;riнitя
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/{еРЖавнОТ казначейськоТ слуN<би YKpaTHlr у Рiвненськiй областi, уt-lравлirrня
Щержавноi казначейськоТ слуrкби Украiни у м. PiBHoMy PiBHeHcbKoT областi.

ДЛЯ ПрОВедення вiдкритого обговоренrlя питання розгляду проекту тарифiв
лiцензiатом запропоновано визначити:

ГОловуючого: Баранова Кос,гянт,ина Олександровича - заступника директора
фiнаrrсового ТОВ "Pi вгtетеllлоенерго".

Секретаря: Шматко Лtодмилу IBarliBriy начаJ]ьFIика пJIаново-економiчного
вiддiлу 1'ОВ "Рiвнетеплоенерго".

ЗауважеrIь та додаткових пропозицiй до кандидатур головуIочого та секретаря не
r{адходl4ло.

{о початку проведення вiдкритого обговорення, Секретарем повiдомлеtlо скJIад
ОСiб, ЯКi ПОДа"lIи заявки на учас1ь у вiдlкрит^ому обl,овореrrнi.

Для учас'гi у вiдкри,гому обговореннi (вiлкрит,ому c.llyxaHHi) бу.llо Ilодано
32 заявки, фактично прибу;rи i заресструваJIасяЗ7 осiб (реестри додаються), у r,oMy

числi:
Пр*дсl,а вн и ки о р га ну мiсцевого са моврядува II ня :

Заступник мiського голови м. Рiвного - Хмилецький О.В.;
Начальник управлiння житлово-комунаJIьного господарства ВК PiBHeHcbKoT

MicbKoT Ра.ци - CaxtttoK JI.О.;

Зас'гупник начаJIьника управлiнгrя жи,l,J]oI]o-KoMytIaJlbt{oI,o I,осполарсl,ва ВК
Рiвненськоi MicbKoT Ради - Лапюк В.М.

Прелста в н [I ки л i ttензiата'ГОВ'oPi вн етеплоенерго" :

Щиректор - Корчинський О.С.;
Головний радник зi cTpaTeT,ii та iнвестицiй - /{агrилюк Л,В.;

f,иректор фiнансовий - MiHeHoK К.П.;

Щиректор комерчiйний - Грабовський [О.Ю.;

Щиректор департаменту безпеки та адмiнiстративних питань - Томин M.I.;

Щиректор технiчний - Ющук О.В.;
Головний бухгалтер - Найлюк С.Д.;
Зас,гуrrник директора фiнаrjсового - Баранов К.О,;
Начальтrик с.шуrкби збуту - Бе;lе.тtяt О.А.;
Начальник вiддirrу правоIзого забезпечення - Хомазtок О.Я.;
Начальник вiддiлу облiку енергоFIосiТв - Iiун,г I],C.;
Начальник планово-економiчноl,о вiддiлу - Шматко Л.I. (секретар);
В.о. начальник виробrrичо*технiчrIого вiддiпу - OBcicHKo Л.N4.;

Нач:альник хiмлабораторii - Каленська Л.М.
Головуючий зауважив, за перiод обговорення у встановленому поря/{ку у строк

ДО З0,01.2019 (включно) на адресу 1'ОВ "РiвнетепJIоенерI,о" зауважеrtь iпрогtозицiй
вiд громадських органiзацiй та окремих категорiй громадян ш{одо запропоноваI]ого

до обговорення питання розгляду проекту тарифiв не надходило.
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Го.rtовуючим запроllоFIовано затвердити наступний регламент: виступаючий

(ДОпОвiдач) по питанню порядку деtIного до 10 хвиJIин; спiвдоповiдачi по
питаннtо порядку /lе[lного - до 3 хви,rtин; запи],аLlня-lliдгrовiдi - /to 2 хвиJlиI.l;

РеП-ТriКа 
* До 1 хi]].lJlиIlи; заI,аJIь},iиЙ рсl,.ltашtсгt,г tзi;tкриr,оt,о обl,овореIlIrя - до 30 хв.

ЗаУваженЬ Та дода,гкових гlроrrозицiй /lo заIIроIlоI,IоваIIоI,о рсI,JIамен,гу не
надходило.

ГОловуrочий запропонував затвердити наступний порядок денний вiдкритого
обговорення:

1. обговорення питаI{ня розгляду проекту тарифiв на виробництво т,егtltовоТ
енергiТ, яка вироб.пясться на тепJIосJIектроIlегrтралi (By"lr. Кtlязя Во"llодlимrара, 75-Ij)
та когенерацiйнiй ycTaHoBL{i (Bylr. N4aKapoBa, 4l-A) /lJlя каr.егорiй сllожлlвачiв:
"НаСеЛенНя", "бюлх<етнi устаIlови", "iIIшIi споживачi (KpiM IIаселе}IFIя)", "реJliгiйrli
органiзацiТ", що нада}оться ТОВ "Рiвцетеплоелtерго".

2. Прийrrяrття рiшення щодо результатiв вiдкритого обговоренrtя питання

розгляду проекry тарифiв для вiдповiдних категорiй споживачiв
ТОВ "РiвIlетеплоеttерго".

Зауваrкеrlь та дола,гкоI]их гlроtlозиrtiй до заrlроIIоноваtIого rIорядку деtiного не
надходило,

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: заступника директора фiнансового Баранова К.О., який

проiнформував присутнiх про наступне.
tsiдповiдно до 11орялку проведенrlя вi.rlкритого обговореIIня проектiв piLцetib

НацiоrrальноТ KoMiciT, r:ro здiйснюс /lepx(aвHe регуJIIованI-Iя у c(lepax еLlергетики та
комунальних послуI,, затвердженого постановоtо I{KPEKII вiдц 30.06.2017 JЮ Вбб,
ТОВ "Рiвнетеплоенерго" 22,01.20l9 на офiцiйному сайтi пiдприемства розмiщено
повiдопrлення про проведення вiдкритого обговорення питання розгляду проекту
тарифiв на виробництво тепловоТ енергiТ, яка вироблясться на
ТеПЛОеJIекТроцентрzuri (вул, Князя Володимира, 75-Б) та когенерашiЙнiй ус,гаr-rовчi
(Byu. Макарова, 4l-A) для ка,гегорiй сllоlкивачiв, tцо надаються
ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

ФормУвання тарифiв на виробництво тепловоТ енергiI та вiдпуск еJIекl,рично[
еНергii Проводиться вiдповiдно до законiв УкраТни "Про електроенергетику", "Про
ТеПЛОПОСТаЧанНя", "ГIро Нацiона"тlьну комiсiю, що здiЙснюс дер}кавне реl,уJIIовання
у сферах енергетики та комунальних послуl''. Пунктом 4.10 розztiлу 4 "Процедура
встановлення ,га зI\4irlи ,гарифiв" постанови НкРIrКГI вiд 01.0S.20l7 J\b991 "I1po
ЗаТВеРДЖеННя I\4етолики формуваlrtrя, розрахуIIку,га встановле[ItIя,гарифiв F{а

електричну та (або) теплову енергiю, lло виробJIясl,ься IIа ,гепJrоелектроцеIlтраJIях,

ТеПлоВL{х еJlектрос"ганцiях та когенерацiйних установках" 1lередбачено, шlо змiна
тарифiв може бути irriцiйована лiцензiа,гом або НКРЕКП. Пiдставами дJlя
ЗВеРНеННя лiцензiата до НКРЕ,КП iз заявою про змiну тарифiв та Тх структури
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можуть бути обставини, що впливаIоть або можу.гь вплину-l,и FIa резуJlьтати
/-(iялt гtостi .lIiцензiат,а в перiод реI,улюваI{ня; змiна обсягу ll,TlaltoBoT рiчноТ r,oBaprloТ
пролУкl-tiТ бiльшl нiж tta 3%о, змiна обсягiв виробttиtIтва елект,ричttоТ енергiТ ... на
вiдповiдний piK, змiна законодавчоТ бази, що I]лJIивае I]a розрахунки 

.гарифiв.

ЧиНнi тарифи на виробництво тепловоТ енергiТ, яка виробляеться на
ТеПЛОеJIекТроцентралi та когенерацiЙнiЙ установцi встановлениЙ для Товариства
постановою НкРЕКП вiд 1 1 .12.2018 NЬ l 783 "Про встановJIеI{ня тарифiв на
ВИРОбништВо тегIJIовоТ енергiТ TОВ "РiвнетегIлоеtlерго", Вiдltовiдrtо до пос,га}{ови
ТаРифи на виробIlиIl1,во r,eTt..IoBoT стrсрг,ii'вс,гаIIоI]Jlеrri у IIастчIItIих розмiрах:

- для виробниrц,гва ,га надання послуг з I(ентралiзованоl.о опалеI{I{я -га

Централiзованого постачання гарячоi води - |201,44 грн за 1 Гкал (без
ПДВ);

- ДЛЯ ВИРОбництва та надання релiгiЙним органiзацiям послуг з
ЦентралiзоваI{ого опалення та постачання гарячоТ води - l 181,69 грн за 1

Гкал (без ПДВ);
- l(Jlя виробниllr,ва ,га tla/_talltIя устаt{овам, якi фittаrrсуют,ься за рахуIIок

Державного та мiсцевих бюд>lсетilз, послуг з Llен,Iралiзованого опаJIенI{я та
централiзовалIого постачан}ля гарячоТ води - 1 ]90,02 грн за 1 Гкал (без
ПДВ);

- iншим споживачам - ||82,2] грн за 1 Гкал (без ПfiВ).

ТОВ "Рiвнет,еttлоенерго" мас HaMip звернутися до I{КРЕКГI iз заявоIо
(додаток Jr{!1 до цiсТ IV{етолики) та вiдпоlзiдttими розрахуI{каI\{и та обгруrIт),ваIII{я]\{и
ПЛанових змiн, що передбаченi вимогами Мет,оllики, для визначення екоI]омiчно
обгрунтованих витрат та встановлення/змiну ,гарифiв на виробництtзо тепловоj'
енергii та вiдпуск електричноТ енергii внаслiдок змiни наступних члtнникiв.

1, Вiдповiдно до п.12 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТгrи вiд 19.10.20lB
trГg867 "Про затвердження Положення про гlокладеFItIя сгtецiа_цьt-tих
обов'язкiв на счб'ск,гiв ринку прироJlI{ого газу дJrя забезгtечення
загальl{осусtliльних irlT,epeciB у Irporleci функцiогIува}-Iня ринку
ПРИРОДНОГО ГаЗУ" з l 'гравня 20l9 року F{АК "I-{аф,гог,аз УкраТни" здiйсttюс
ПРодаж/постачанFIя природного газу за цiною (без урахування ПлВ,
тарифiв I{a транспортування ,tа розгlодiл природного газу, якi пiztлягають
ОбОв'язковiй оплатi вiдповiдно до умов договорiв транспортуванrIя ,га

розподiлу природного газу), що становить 7184,80 грн. (без ПДВ) за l000
куб,м природного газу, З урахуваLIням витрат на транспор,гування ,га

РОЗПОдiл Природного газу, якi заJIиIIIаюl,ься тtезмillними та становJIять,
вiдповiдно до укладених логоворiв 7З2,70 грrt. за l000 куб.м без ПfiВ,
цirlа палива (природного газу) BpaxoBarIa при здiйсrlенi розрахунку
коригування чинних тарифiв становить 7917,50 грн. за l000 куб.м (без
Ilлв).
компенсацiя втрат внаслiдок невiдповiдностi цiни природного газу, яка
закладена у тарифах на виробниrtтво тегlлоllоТ енергiТ, LL(o .ltiяли у

2.
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JIистопа/litгрулlli 20l8 року, сРак,гичrriir rlilri rlриро/llrого газу, Розрахована
вiдгlовiдно до фактичних обсягiв споживаIlня приролного газу.

гривень без ПЩВ

Кат:егорiя

I_{iHa в
тарифi,

грrl/
,гис. куб.м

Фактична
цiна,

гlэtl/
r,ис. куб. шl

Рiзниця в

uiнi (+/-),

грIJ

Фактичний
обсяг газу
(лис,гоllад-

грулень 20l 8)

тис.куб.м

Сума додаткових
BI,ITpaT, грн

I,Iасс,псння 4 942,00 б 2j5,5l +1 293,5l 3 \22,693 + 4 039 2з4.67

Релiгiя 2 471,00 6 235,51 jз 764,51. 187 ,97 6 + з2 861,94

]]юлжет 7 907,20 6 235,51 -1 6] |,69 429,772 -l зl7 251,60

IHrrli 7 907,20 6 235.51 1 671 .69 8.73l -7l 8 4/+5.55

|)азом х х х 4 з49,172 +2 036 .l05,4l

3. ВiДПОВiДно До розрахованих витрат на паливо з урахуtsанням зазначеноТ
вище цiни на природний газ та вiдповiдно змiнених загаJIьних
ОПеРаЦiЙНИх ВиТрат, здiЙснено коригування BHecKiB на регулювання <iншi
ВИТРаТИ Виробничоi собiвартостi)), якi сплачуIоться на виконання вимог
ЗаКОНУ УКраТни <<ГIро l-IarlioHarrbrry KoMicito, шlо здiйснrос /lержавне
регуJIIовання У сферах енерге,I,икИ та KoMyIlaJlbl]иX послуI,) що/tо
Забезпечення фiнансовоi ttезалежItос,гi РегуJIrlтора, закону УкраIни <IIро
джерела фiнансуваFII{я органiв державI-Iоi влади>) та розраховуюl.ься
вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 06,04.2017 JrIs491 <Про
ЗаТВеРДХ(еННя Порядку розрахунку та встановлення BHecKiB>, Розрахована
та затI}ерд)ItеЕIа планова ставка BHecKiB на регуЛюваIJЕIя на 2019 piK в

розмiрi 0,064 вiдсотка (гiостанова НКРЕКП вiд 21,06.2018 J\Ъ52б <<[Ipo
визначення плановоТ ставкИ внеску на регуJIIованFIя на 2019 piK>).
ВiДПОВiднО До затверджеlrоТ ставки розрахованi плаtrовi витрати
пiдприсмства на вI{ески на регулюванIIя.

враховуtочи приведенi вище фактори, що впливають на змiну витрат на
виробнltцтво електричноi та тепловоi енергiт, були здiйсненi розрахунки проекту
тарифiв на виробництво тепловоi енергii, якi наведенi у таблицi.

/{и ltа м ilса зм ilt lr тa p шcPi B Ilrr ви робtt и lll,во,l,cll.iloBoT crtepl,iI,
я ка в и роб.ll ll с,l,ься ll il l' !] ц, к I^У'Го l} " Pi в tlе,ге II.1Ioelt е pl,o'o

грн, за Гкал без ГlЩi3

Категорiя споrкивачiв

Тариф
встановлений
постановою
LIКРЕКtI вiд

l1.12.2018N!1783

Проект
скоригованого

,гарифу

Зростання/
:]меI{IUеtI}]я

%о прирiс,гу

Насе.ltеItня 1201.44 1з87,0j +185,59 +15,4



1з69,70 лт8п +15,9

l 190,02 +l70,62 + 14,3

||82,27 l361.04 1-1] 8,77

i'оловуrочиЙ зверtIуI]Ся окрсмО ло IlРе:l(С.I.?lзгtикiв викоL{авчоI.о KoMi,l.er.y,

PiBHerrcbKoT MicbKoi ради, шtоло rriлтримки озвучеIIого пи,га}II{я розгляду проек.tу
тарифiв на виробництво теп.ltовоi енергiт, яка вироблясться на
теплоеJIектроцеIrтршri (вул. Князя I]олодимира, 75-Б) та когенерачiйнiй установui
(вул. Макарова, 41-А) для категорiй споживачiв, що нада}оться TOI]
"Рiвнетеплоенерго".

I-оловуlочиЙ зверIlувСя /IO irlшtttX учасttикilЗ обг.оворсttltЯ LI-to/]O ОЗl;у,tlgllr,,
запитаFIь, пропозицiй чи зауважегIь до обl,овсlренгля.

Якп{О додаткоВих пита}tь i заува}кеIIЬ Iцо/(О питань поря/]ку деFIного немас, ,го

враховуючи той факт, що повiдомлення було оприлюлнено налех(ним чином
вiдповiлно До ВстановлеFIого Порядку вiдкритого обговорення, а також
враховуIочи, Ц{о за перiод обговорення у встановленому порядку у с,грок ло
30 сiчня 2019 рокУ вкJIIочно на адресу Т'овариства зауВажелIь iпрогlозиrtiй вiл
громадських оргаtliзацiй та окремих катеr,орiй громадяIr ш{оло заIIропоноваLIого
проекту тарифiв не надходило, тому с,цiл вважати заз}tаченi розмiри гIроекту
тарифiВ такими, що пiдтРиманi на вiдкрИтомУ обговоренrri. Нiхто не заперечус?

За результатами проведення вiдкритого обговорення (слухання) питанrIя

розI,JIяд,у гIроекту тарифiв на виробництво тепловоТ енергiТ, яка вироб.llясr,ься гIа

теплоелектроцентралi (вул. Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй ус,гановrli
(By,rr. Макарова, 4l-A) Для категорiй споживачiв: "FIассJIення", "ýlgдlжет.tIi

установи", "iHшti сIIожиtsачi (KpiM l{асеJlегttля)", "pe.ltit,iйt;i органiзацiТ", що
надаються тоВ "РiвнетепJIоеr{ерI,о", засJlухавши присутrliх на вiдкритому
обговореннi, була прийнята така резолtоцiя:

1. ВiДКРИте обговорення питання розгJuIду проекту тарифiв для Товаристtsа з

обмеженою вiдповiдальнiс,гю "рiвнетеплоенерго" вiдбулось з дотримаI{ням
вI,1моГ ПорядкУ проведенr{я вiлкри,гого обl,оворегtrlя проектiв pirrrerrb
НацiональноТ KoMiciT, що здiйсrrюс дер}кавrlе регуJIюI]ання у сферах енергетики
та комунаJIьних посJIуг, затвердженого постаI{овою НКРЕКП вiд з0.06.2017
jVr 866.

2. Погодитись без зауважень та вважати такими, u{о пiдlтриманi за

результатами проведення вiдкритого обговореt.tня, розlчriри тарифiв на
вllробниtl,гво r,eltltoBoT eHclэt,iT, яка вироб"rtяс,гься Ila ,гегlJ]осJ]еI(троцеiIl,ралi

(вул.Кrlязя l}олодимира, 75-Ij) ,га коге}jераrtiйнiй установцi (вул.N4акарова,
4l-A) лля ка,гегорiй сllожиlзачiв: "IIасеJIен[lя", "бюдх<ет,lti ус,ганови", "iIlltli
сIIоживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацiТ", що надаIоться

1360,64

Релi гiйп i оргаrriзаuii l 18 i.б9

+15.1



.1

ТОВ "Рiвгtетеплоенерго".
3. Протокол вiдкритого обговорення (слухання) пiдготувати з урахуванням
ВИIч{ог [Iоряд1l<у проведlенirя вi7lкри"гоl,о обговореtltlя та оприлIо/lIIи,ги FIа

офiцiйному сайтi 'I'оtзарис,гва з обмежеIIоIо rзi.ltповiла:tьrliсr.lо
"Рiвrlе,геплоенерго", а такояt LIадати до I{ацiональrtоl' KoMiciT, rдо здiйсrлtос

регулюRання у сферах енергетики,га комунальних посJrуг.

tоdап,tкu: ре€сmрu прuсупlнiХ tta вidкрumомУ обеовореНнi, Bcbozo на 4-х арк. в l пръьъl,

Iliлrlиси:

Заступttик мiського голови

Начальник управлiння житло
господарства ВК PiBHeHcbKoT

/{ирек,гор ТОВ "Pi внетегtлоеtлерго"

ffиректор сРiнансовий l'OB

Головуючий - заступник директора

фiнанссlвого ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

Секретар - начальник
планово-економiчного вiллiлу
ТОВ "Рiвне,гепJIоеtлерго"

о,В. Хми.llецький

Я.о. Сахнюк

О.С, Корчинський

К.ГI. N{i[{eHoK

К.О. Барапов

Л.I. Шматко

Еяжý*
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