
IIРОТОКОJI
вiдкритого обговорен ня ( слухалt ня ) гl иr,аttt{я розгляду п роек-гутари фi в

на теплову енергirо, послуги з цеLlтралiзованого о[IаJIеI]}tя ,га

централiзованого постачання гарячоТ воltи для категорi й сlrожи вач i в,

що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго" (под СДРПОУ: 36598008, rvl. PiBHe)

м. PiBHe

Вiдкрите обговорення (слухання) питання розгляду проек,гу
вiдповiдно до 11орялку проведення вi2lкри,гого обговореrtrtя

3l сiчrrя 20l9 року
09.30 год

тарифiв tIроведено
TlpoeKT,iB pirrreHb

НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферах еlIерI,еl,ики та
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.0б.20l7 }I9 866
(далi - Порядок вiдкритого обговорення).

{ата та мiсце проведення вiдкритого обговоренtIя: 3l сiчrrя 20l9 року,о 09.30
год, за адресою: м. PiBHe, By.lr. Щаrrила I-алицького, бул,. 27, 4-й lloBcpx, каб. 409
(конференч-зал).

Вiдповiдно до Порядку вiдкритого обговорення, повiдомлення про
проведення вiдкритого обговорення питання розгJIяду проекту тарифiв

розмiщено 22.0|.20l9 на офiuiйному сайтi ТОВ "Рiвнетеllлоенерго"
(http ://riчпеtерlоепеrgо. com/tarif/publicdiscussion).

Заявки для участi у вiдкритому обговореннi приймаJIись до 30 сiчня 20l9 року
включно в письмовому таlабо електронному виглядi за алресоIо: ]'Ot]
"Рiвнетеплоенерго", вул. ff.Галишькоr,о, 27, м. PiBHe, ЗЗ027; e-mail:
rivneteplo@gmai l.com.

Зауважеrrня та пропозицiТ до оприлIоднених матерiалiв вiл фiзичних та

юридичних осiб, ix об'еднань, приймались до 30 сiчня 2019 року вкJIIочно у
письмовому таlабо електронному виглядi за адресою: ТОВ "РiвнетепJlоеt{ерго", вуJI.

!.Галиuького, 27, м. PiBHe, 3З027; e-mail: rivneteplo@gmail.com.
Обrрунтування tцодо розгляду проекту тарифiв на теплоRу сtlергiю,

послуги з центраJIiзованого опалення та центр€tлiзованого постачання I,арячоТ води

для категорiй споживачiв "населення", "бIоджетt,ti установи", "i}lLlli сIIоживачi (KpiM

населення)", "релiгiйнi органiзацii"', (управителi багатоквартирних булинкiв>, що
надаються ТОВ "РiвнетепJIоенерго", були розмiщеrIi на сай,гi 'IOB

"Рiвнетеплоенерго" 22.01.2019р. за посиланням: btlp;/lr,_y]rqt_gp_!_o_e_.ne_lgo,,qorn/laцif7

publicdiscussion. Що проведення вiдкритого обговорення ТОВ "Рiвнеl,еllлосt,tерго"
надiслано листи-запрошення на адреси: PiBHeHcbKoT MicbKoT ради, Сектору
НКРЕКП у Рiвненськiй областi, РОВКП RКГ "Рiвнеоблводокаt]ал". I'о.ltовttого

управлiння /{ержавноТ казначейськоТ с.тlужби УкраТни у PiBHeHcbKiii oб.llacTi,

управлiння ЩержавноТ казttачейськоТ с-llужби УкраТни у м. PilllloMy, PiBlterrcbKoT
областi.

Для проведення вiдкритого обговорення питання розгляду проекту тарифiв
лiцензiатом запропоновано визначити:

Головуючого: Баранова Костянтитла Олексзндровича - застуtIника лиректора
фiнансового ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

Секретаря: Шматко Людмилу IBaHiBHy начаJlьника планово-скtltломi,-tttоl,о
вiддiлу ТОВ "Pi внетеплоенерго".
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Зауважень та додаткоI}их пропозицiй до кандидатур головуючого та секретаря Lle

надходило.
!о початку проведенttя вiлкритого обговореlIня, Секретарем гlовi/tомJlс}lо склад

осiб, якi подали заявки на участь у вiлкрит,ому обговореннi.
Для участi у вiдкритому обговореннi (вiлкритому слуханнi) бу"тlо IIодано

32 заявки, фактично прибули i заресструвалася 37 осiб, у тому числi:

предсrавники органу мiсцевого самоврядування:
Заступник мiського голови м. Рiвного - Хмилецький О.В.;
Начальник управлiння житлово-комун€шьного господарства ВК PiBHettcbKoT

MicbKoT ради - Сахнюк Я.О.;
Заступник начальника угrравлiн1-1я жи,глово-комуна-Ilьного I,осtlодарства

ВК PiBHeHcbKoT MicbKoT ради - JIапюк В.М.

Предста вни ки лiцензiата ТОВ'ОРiвнетеплоенерго" :

Щиректор - Корчинський О.С.;
Головний радFIик зi стратегii та iнвестицiй - [анилюк Л.В.;
[иректор фiнансовий - MiHeHoK К.П.;
Щиректор комерцiйний - Грабовський [().IO.;

!иректор департаменту безгlеки та адмiнiстративних питань - Томиtr M.I.;

!иректор технiчний - Ющук О.В.;
Заступник директора фiнансового - Баранов К.О. (головуrочий);
Головний бухгалтер - Найдюк С.Д.;
Начальник служби збуту - Белеля О.А.;
Начальник вiддiлу правового забезпечення - Хомазюк О.Я.;
Начальник вiддiлу облiку енергоносiТв - Бунт В.С.;
Начальник плаr{ово-економiчного вiллiлу - IUматко Л.I. (ceKpeтap);
В.о. начальника виробничо-технiчного вiддiлу - OBcieHKo Л.М.;
Начальник хiмлабораторiТ - Кzutенська Л.М.
Головуючий зауважив, за перiод обговорення у встановленому порядку у строк

до 30.0l .2019 (включно) на адресу ТОВ "Рiвнетеплоенерго" зауважень i пропозицiй
вiд громадських органiзаuiй та окремих категорiй громадян щодо запроt]онованого

до обговорення питання розгляду проекту тарифiв не надходило.
Головуючим запропоновано затверлити наступний регламент: tlистуllаючий

(доповiдач) по питанню порядку денного до l5 хвиJ]ин; сltitз/tоrtовiдачi по
питаннIо порядку денr{ого - до 5 хвилин; запитання-вiдповiдi - до 2 хвилин;

реплiка - до 1 хвилини; загzLпьний регламен,г вiдкритого обговорення - до l год.
Зауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого регламетIту не

надходило.
Головуючий запропонував затвердити наступrlий порядок денний вi,ltкритого

обговорення:
1.Обговорення питання розгляду проекту,гарифiв на теплову eHepгi}o. I1осJlуги

з центраJIiзованого опаленI{я та чентралiзоваIлого постачання t,арячоТ l]о/tи для
категорiй споживачiв "населеl{}{я", "бюдже,гнi ус,ганови'О, "iHuli сIIоживачi (KpiM

населення)", "релiгiйнi органiзацiТ", (управителi багатоквартирних булинкiв> що
надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

2. Прийняггя рiшення щодо результатiв вiдкритого обговорення питання
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розгляду проекту тарифiв для категорiй споживачiв TOt} "PiBHeTelIJloetlcpI,o".
зауважеl{ь та додаткових пропозицiй до запропоноваI{ого поряllку денtlого не

надходило.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Головуючого Баранова К.О., застуI]ника директора фiнансового, який

проiнформував присутнiх про tIacTyпI-Ie.

З урахуванням вимог п. 1.9 ГIорялку формуваtrгrя тарифiв tra ],etIJIoI]y сrrсрг,iю, ii
виробництво, транспортування та постачання, послуги з tle нтра-ltiзованого
опа-пенrIя i постачанFIя гарячоТ води, затвердженого постановок) I-IKPEKI1 вiд
24.0З.2016 ]ф З77, та вiдповiдrrо до Порядку проведення вiдкритого обговорення
проектiв рiшень НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюс державне регуJIюваrIня у
сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постаtlовою вiд
30.06.20l7 J\9 86б, ТОВ "Рiвнетеплоенерго" 22.01.20l9 tIа офilril.ilrому сайr,i
пiдприсмства розмiшlегtо повillом,llення про проведе[lня вiлкритого обt-овореrtrtя
питання розгляду проекту тарифiв на теплову еlлергiкl, послуги з ItеIl],раJtiзовалtого
опа_пенtIя та центрzuliзоlзаного постачанtlя гарячоТ води для катеlорiй споживачiв:
"населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM насе.tlеltня)", "реltiгiйнi
органiзацii"', <управителi багатоквартирних булинкiв> .

У зв'язку зi змirrою цiни на природний газ з l травня 20l9 року, lзiл1,1овiдно

до п.l2 постанови Кабiнету Мiнiс,грiв УкраТllи вiд l9.10.20l8 }l"9867, т,арифiв на
покупну активну електричну енергiю, тари()у на транспортуванrlя е.цектроеrrергiТ
власного виробниtlтва мережами електроtlередав€LпьrtоТ органiзаrtiТ, pocl,oM тарифiв
на водопостачання 1,а водовiдведення, ростом тарифiв lla виробrlиtl,гвсl т,еrtловоi
енергii на TEL{ вул. Itнязя Володимира,75-Б та КГУ вул. MaKapoBa,4l, рос,гом
мiнiмального прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб з 0l , l 2.20l 8р,

вiдповiдно вiд якого розраховуються тарифнi ставки та оклади працiвникiв, рос,гом
мiнiмальноТ заробiтноТ плати з 01.01.20l9, змiнами та доповненнями ло [-алузевоТ

угоди заресстрованими MiHicTepcTBoM соцiальноТ полiтики за Jф26 вiд 04.12.20l 8р.,

iнфлячiйнимл{ процесами, були розраховаrli тарифи на тегIлову енерl,iю lIljlяхом
коригування окремих скJlадових витрат для Bcix категорiй споживачiв.

Бiльш детально про фактори, що впливаIоть на рiст,гарифiв lla тсплову
енергiю, послуги з централiзованого опа_пення та гарячого водопостачаIllIя.

l. Стаття витрат ((витрати на паJlиво для виробництва тепJtовоТ енергiТ
котельшями>).

Коригування tsитрат на п€шиво здiйсttюсться вiдповiltlrо до змiltи l(itlи
природного газу для Bcix категорiй споживачiв з l травня 20l9 року вiдIrовiдrlо до
п. l2 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l9. l 0.20l 8 Jф867 <I-Ipo

затвердження Положення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'сктiв
ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у прошесi

функrriонування ринку природного газу).
Пр" розрахунку рiвня паливноТ склаловоТ у собiвартосr,i ,гарифу на

виробништво тепловоТ енергiТ за BciMa ка,геl,орiями споживачiв гrриймас:,гься ttiHa
природного газу 7l 84,80 грн/тис.м]
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I-{iHa послуг з транспортування природного газу, згiдно /1.оговору на
транспортування природного газу магiстральними трубопроводами за J.8] Р-l4-'Г/lб
вiд 01.04.201б року мiж ТОВ кРiвнетеплоенерго)) та ПАТ <Укртраrlс[,аз)) становить
7,20 rрнlтис.м] (постанова НКРЕКП Jф2259 Bi,lt l 5.1 2.20lб року).

I_{iHa послуг з розпо2liлу природr{ого газу, згiдно l'игlовоr,о договору
розполiлу природного газу (затверлженого постановоIо HKPEKI I N92498 вiд
30.09.2015 року) мiж ТОВ <Рiвнетеплоенерго) та ПАТ <Укртрансгаз) 725,50
грн/тис.м3 (постанова I-IКРЕКП Jф2303 вiд 15.12.20lб року).

Таким чином, загальна цiна природного газу для розрахунку витрат на

па-пиво становить 7917,50 грн./тис.куб.м без П/lВ (з урахуванням BapтocTi гlосJlуг
на транспортуванt{я та розполi.ll).
Натуральнi показrIики витрат палива заJIишаються незмiнними.

Змiна цiни на природний газ за категорiями споживачiв наведена в таб;tицi J{c l:

табл. Jф l без II/IB

Змiна витрат на паJIиво для виробництва тепловоТ енергii котельнями наведена у
таблицi Ns2.

табл. Ns2 без П{В

Категорiя
споживачiв

I_{iHa на природний газ в

ЛiЮчом1, тари(li. I,pH. за
l000 м.куб.

[{iHa на природний газ з
01.1 1.20l8. грн. за I000

м.куб.

%

рост},

LIаселенttя 6 96t1,2l 7 9l 7"50 l.].6

Бюджетнi установи 6 968.,21 7 9l 7.50 l].6

lншi споживачi 6 968.2 i 7 9|7.50 lj.6

релiгiйнi
органiзаrriТ

б 968.2l 7 9l 7.50 l].6

Категорiя
споживачiв

Ви,грати на Ilаливо дjlя
стаuiоllарllих котелень у

ч}1}ltlих тарифах на
виробництво ,гепловоi

енергii, тис.грн.

Ви,гра,ги на Ilаливо
.lt.гt я cT,al ti ollapH их
Kol,eJIc}lb у llpocKT,i

скорегованих тарифiв
на виробництво
тегtловоТ енергiТ,

тис.грн.

IJi,,txrl;terlltя

(+/-), l,}Jc.l,pIr,

населення 286 338.1 7 325 346.46 +39 0Qý:2?

:|-_217}

+7 8l8.66

Релiгiйнi орг. 20,0,4 )) ,71

Бюджетнi
установи

57 392,42 65 2l 1.42

lнrшiспожlлвачi 10 4l6.44 l l 835,49 i-l 4l9.05

всього 354 l6,7,0,7 402 415,80 +48 248,73
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2. Статгя витрат <собiвартiсть тепловоi енергiТ власних ТЕЦ, КГУ).
На засiдання НацiональноТ KoMicii, що здiйснIос державне реryлrоваI{IIя у сферах

енергетики та комунальних послуг (далi НКРЕКП), яке вiлбулося 1l грулня 20l8
року у форматi вiдкритого слухання, лля ТОR <Рiвнетеплое}lерго) було
встановлено тарифи rra виробництво тегlловоТ еr-rергiТ на ТЕЦ ,га KI'Y д.ця Bcix
категорiй споживачiв (постанова НКРЕКП вiд l l .l2.20l8 }l"9l 783 <I Ipo
встановлення тарифiв на виробIlиllтво тепловоТ енергiТ 'ГОВ <<Рiвtlеr,еrl;lоеtlерго>>).

Постанова набрала чинностi з l сiчня 2019 року. Зазначенi тарифи BpaxoBaHi у
кiнцевих чинних тарифах на виробництво тепловоТ енергiТ (встановленi для
пiдприсмства постановами НкРЕКП вiд 11 .|2.201В JФJt |79]r, |792),

Вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 01.08.20l7 Jф99l <Про затвердженt{я
Методики формування, розрахуtIку та встановлення тарифiв на електричl-lу ,га (або)
теплову енергiю, що вироблясться на 1,еплоелектроцентралях, теплових
електростанцiях та когенераrtiйних установках)) пi,ltприемство буле tlодавати до
НКРЕКП (управлiння генеруючих гtiдприсмств) розрахунки на встаItов-тtсttttя/змiну
тарифiв на виробництI]о тепловоi енергiТ на ТЕЩ та КГУ, з урахуванням змiни цiни
на IIаJIиво (природний газ), яка визначена п.|2 постанови Кабiнету MillicTpiB
Украiни вiд 19.10.2018 JФ867 та становить з урахуванням витрат на послуги з

транспортування та розполiлу 79|7,50 грн. за тис.куб.м. (без ГI/lВ) для Bcix
категорiй споживачiв з l травня 2019 року. Проекти цих тарифiв BpaxoBaHi при
коригуваннi витрат на <<собiвартiсть власних l'E1_1, Кt'У).
Змiна тарифiв на виробництво тепловоТ енсргiТ rra'I-EL[ та KI'Y, якi врахоtзаlli при
визначеннi cTaTTi витрат <собiвартiсть тепловоТ енергiТ власних l'ЕЦ, КГУ)
(наведена у табл. Jф3).

TaCi .NsЗ без IIi [Вл н. 0ез

Категорiя
споживачiв

Тариф на виробttицтво
тепловоТ еllергii Ira TEI_[

та КГУ враховаtrий у
чинI{их тарttфах,

грн./Гка;l без IlДВ

'Гариф на виробничтво
r,егl;tовоТ сltсргii на'ГЕЦ

та К[-У врахований у
скореr,ова}tих просктах

,гарифiв,

грн./Гка-гr без ПДВ

I lрирiс г/зrlсllltIcI lttя
витраl,.

l-pH./I-Ka;r бсз II/{В

IIаселетlttя |20|.44 l з 87,03 + l85J9_
+ l79.j5

+ l79.68

+ l78.j7

релiгiйнi
органiзаrtiТ

ll81.69 lзбl.04

Бюджетнi
уст,анови

1 l90.02 lз69.70

Iншi споживачi | |82,27 l з60,64

3. Стаття витрат (<витрати IIа електроеllергiю>>.
При розрахунку проекту тарифiв BpaxoBaнi змiни витрат на електричну

енергiю, за рахунок змiни тарифiв на покуIItIу активtIу елек,гросrrерl,i}о l,а змirr1,
BapTocTi транспортуванI]я еJIектроенергiТ вJIасrIого виробниttr,ва мсрсжами
електропередава-пьноI органiзацii, вiдповiдrtо ло укладених договорiв. У чиlltJих

II/IB l

---]-l
lr]



тарифах на виробництво та тра}rспортуванI{я тепловоТ енергiТ BpaxoBaHi rlаступнi
тарифи: на покупну активну електроенергiю 2З1,796 грн. за l00 к[}r,-год (без
ПДВ) та тариф на транспортування електричноi енергiТ власного виробничтва
мережами електропередавальноТ органiзаrtiТ в розмiрi 20,402 I,pH. за l00 кВl-r'ол
(без ПДВ). Вiлповiдно до укладених договорiв з l сiчrrя 2019 року дilо,гь ttаступlti
тарифи: тариф на постачання електричноТ енергi't |77 ,7 418 грrr. за l 00 кВт-год (без
ПДВ) та тариф на надання послуг з розподiлу (передачi) електричноТ енергiТ в

розмiрi 64,72l грн. за l00 кВт-год (без ПДВ), якi i були Bpaxoвaнi при
коригуваннi.

4. Стаття витра,г <<вода для технолоl,iчttих rlо,греб та воловi/tвсitсllllя>>.
Постановоtо r]КРЕКП вiд 04.10.20l В Jф l l68 <Гlро внесе}{}iя змiгt до

постанови НкРЕкП вiд 16 червня 20lб року Mll4l) лля РоI]КГI ВКГ
<Рiвнеоблводоканал)) встановленi HoBi тарифи на водоIlостача}Iня та
водовiдведення, якi вступили в дiю l4 жовтtrя 2018 року: водопостачання 9,26
грн. за куб.м (без ПЩВ), воловiдведення 6,8l грн. за куб.м (без I]/1B). У чиttllих
тарифах витрати на волопостачання розрахованi вiл тарифу - 8,05 I,pIl. за куб.м
(без ПДВ), водовiдведення 5,69 грн. за куб.м (без ПДВ). Вiдповiдно до нових
тарифiв здiйснено коригування витрат на водопостачанI]я та водоlзi,ltвсдення у
тарифах на виробництво та транспортування теIIловоТ енергiТ.

5. Стаття витрат (витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на
соцiальнi заходи>>.

В дiючих тарифах на теплову енергiю розмiр середньоТ заробiтноТ плати
становить 6334,02 грн/мiсячь. I}итрати на оплату працi були розрахованi виходячи
з прожиткового MiHiMyMy працездатноТ особи в розмiрi l887,б7 грн на мiсяць та
коефiчiснтiв галузевоТ угоди <<1,2>> мiнiма_гrьltа тарифна ставка робiтrrика l розрялу
в розмiрi не менше 120 вiдсоткiв розмiру прожиткового MiHiMyMy дJIя r]рацездатних
осiб та (1,58) коефiшiент спiввiдношення мiнiмальноi тарифноТ ставки робiтника
1 розряду (мiсячноТ тарифноТ ставки) за видами робiт та окремими про{lесiями до
встановленоТ Галузевою угодою мiнiмальноТ тарифноТ ставки робiтника l розрялу
зайнятого в експлуатачii та обслуговуваrrнi обладнання котолеtlь, теплових пуttктiв
та теплових мереж. В проектi тарифiв витрати на оплату прачi розрахованi
вiдповiдно до прожиткового MiHiMyMy працездатноТ особи в розмiрi |9]|,92 грн. з

урахуванням змiн та допов[Iень до ГалузевоТ угоди за М26 вiд 04.12.2018 з

коефiцiснтами (1,6х1,6б). У проектах тарифiв середня заробiтна плата на теплову
енергiю становить 9382,84 грн. Вiдповiдно до ir-lформацiТ Щержкомстату середtIя
заробiтна плата в Украiнi за 20l8 piK по категорii ((промисJtовiсть> становить
9972,00 грн.

вiдповiдно до планового фонлу оплати прачi на теплову енергiю планова
сума единого внеску на заг€шьнообов'язкове соцiальне страхуваIIIIя lla тспJIову
енергiю складас 75 290,5 * 22О/о : 16 563,9l тис.грн,, вiдповiдно до пJIанового

фоrду оплати прачi на послугу з центраJIiзованого опаJIення ,га I,арячоI-о
водопостачання планова сума единого внеску на заг€Lпьнообов'язкове соцiальне
страхування 3 512,9 * 22 Уо : 772,84 тис.грн.
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6. Стат,тя витрат <<illшii прямi витрати>) витрати tla орендну плату в
тарифах на виробництво та траIIспортування тепловоi енергii.

l{;гrя ведення господарськоТ дiяльностi по забезпеченню споживачiв м. PiBHe
послугами, з централiзованого оп€Lпення та гарячого водопостачання, Товариство

уклало договори оt)енди цiлiсного майнового комплексу, оренди сгIоруд та
iндивiдlуальнсl визначеного майна, оренди булiвель котелень та теплопунктiв,
iншого комунагIьного та приватного майна.

У чиннлtх тари{эах сума в]итрат по оренднiй платi становить 15 940 242,9З грн
без I1ЩI} визначеLIа з урахуванням iндексу iнфляцii станом на червень 2018 року. За
перiод з липня п() гр,rдень 201l} року iндекс iнфляцii склав |05,2О^. Вiдповiдно до
структури витрат орендноТ плати, найвагомiша доля цих витрат вiдноситься на
вирсlбнлtц],во ,Iа 

ц)аI{сп()ртування 84,4 ОА, по яких i здiйснено кориryвання витрат на
2019' piK. I}iдrrовillно дс| розрах;rнкiв витрати на орендну плату у тарифi на теплову
енер,гirо збiлr,шаr:ься на 5З0,0 тис.|рн., в тому числi на виробництво тепловоТ
енерrгii -| З77 ,0 тис.грLI., на транlспортування тепловоТ енергiТ + 153,0 тис.грн.

7. Ста,гтя витрат <iншi прямi витрати>> витрати на екологiчний податок
в тарифах на виробrlлtцтво тепловоi енергiТ.

В зв'яtзку iз р()стом ставки податку за викиди в атмосферне повiтря
забрулнюIочих речовин (двоокису вуглецю) стацiонарними джерелами
забрулн,ення з 1 сiчrrя 2019 prcк}l у проектах тарифiв на виробництво тепловоТ
енергii 0кореговано цей елемент витрат.

8. С)та,l,тя витрат ((витр:лти на покриття BTpaD>.
У зtl'язку iз нtэо(5хiднiстто дотримання реryляторних процедур визначених

постановою IfKPEKII вiд 30.06.2017 М8б6, при коригування тарифiв до складу
витрат включаютьсяt витрати на покриття втрат, якi виникли у зв'язку iз
невiдповiдцнiстю цiлtи н:а природний газ, яка закладена у тарифах на виробництво
теплtовоrТ енергiТ, що д.iяли прс)тягом листопада-грудня 2018 року, та фактичною
цiною за якою з8!l}IIоrв},вався природний газ у цей перiод.

9. С)таr:тя витрат ((виJIучення невикористаних коштiв Iнвестицiйноi
проt,рами)>.

F[а:зiлсiдання FIКР_ЕКП, яке вiдбулося 08.09.2016 року, за результатами плановоi
перс:вiр_ки виконulння rriдприеNlством лiцензiйних умов, протокольним рiшенням
JФЗ (ПротOкол засiда,ння Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання
у сферах енергетики та комtун€Lпьних послуг вiд 08.09.2016р. за ]ф42) для
пiдпtри,емства було вI,Iзначен() вилучення з тарифiв на теплову енергiю, iT

виробнl,tцтво, тр€Iнсп:ортування та постачання для категорiй споживачiв (стаття
((виJIученFIя невикорIrстаних ксlштiв Iнвестицiйноi програми>) грошових коштiв в

cyMi, 2140,05 тис,грн. за невиконання заходiв iнвестицiйноi програми 2015 року"
Вiдповiдно д<l рiчного плану ре,алiзацiТ тепловоТ енергii ця сума становить 4,71 грн"
на 1 Гкал.

Е}iдповiдно до фактичноi р,эалiзацiТ за 2018 piK, з урахуванням дат набрання
чинlцос:гi тарифами на теплову енергiю, if виробництво, транспортування та
постачання за рiзними категорiями споживачiв (населення з 04.01.2018р, бюджетнi



установи та iншi спо}I(ивачi з 05.01.2018р, релiгiйнi органiзацii
фактичне вiд;шксrдуван:ня за цiсю статтею витрат становить

8

з 1б.08.2018р.),
17З0,74 тис.грн.

Залиtшок невiдшкодованоi су,ми, станом на 01.01.2019р. - 409,31 тис.грн.
Вiдгrовi,цно до планrэвоi реалiзацiТ тепловоТ енергii на l-й квартzLп 2019 року
пiдприемство вiдlпкоцус суму Еlилучених коштiв у повному обсязi. Таким чином, у
проектах скорегованI{х тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво,
траI-r:спортування та IIостачанн;I для категорiй споживачiв за цiею статтею витрат
сума с:гt}новитиме 0,00 грн. на 1 Гкал.

10.Стаття витрат (внески на реryлювання) у тарифах на виробництво,
транспортуваIIня та tIостачаIIня тепловоi енергii.

F[а виконання виNIоl, Закону, УкраТни <Про Нацiональну комiсiю, що здiйснюс
дер)каI}це регулювання у сферах енергетики та комунаJIьних послуг)), постанови
НКF'ЕК_П вiд 06.04,,2()|7 Jф491 <Про затвердження Порядку розрахунку та
встановлення BHecKiB>>, постанови НКРЕКП вiд 2|.06.2018 Jф526 пПро визначення
плановоТ ставки внеOку на регулювання на 2019 pio були розрахованi плановi
витрати на вЕtески на регулювання у тарифах на виробництво, транспортування та
постачання теплс)воi енергiТ. П[ланова ставка внеску на регулювання на 2019 piK
визЕtачена у розмiрi 0,0154 вiдсо:гки.

lГакlлм чи]FIом. основними (Ракторами, що зумовили picT тарифiв, с зростання
BapT,ocTi газ)/, тари,фiв на виробництво тепловоi енергii на ТЕЦ та КГУ,
елек:троенергiТ, постilчilння хоподноi води, водовiдведення, збiльшення розмiру
заробiтноi плitти, iнф.пяцiйнi процеси, що вплинули на розмiр орендноТ плати.

I}ра:коrзуючи зазначене виlIIе, керiвництвом прийнято рiшення звернутися до
НКРЕКП що,цо проведення коригування тарифiв на теплову енергiю, послуги з

ценlрал:iзоваFIого опЕLпення т€t централiзованого постачання гарячоТ води для
категорiй спс)жиЕ}ачiв: "населе],Iня", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM
населення)", "релriгiйнi органiзаrцii", <управителi багатоквартирних булинкiв)), що
надаютljся ТОВ <Рiвнеr:еплоенерго)).

i}рос:тання, тарифiв I{a теплову енергiю наступне: для населення - на 24,Io/o, для
релiгiйrlих органiзацiй - на 18,5Оlо, для бюджетних установ - на |7,|ОА, для iнших
спо)кивiачiв (K:piM насlэлення) - rrа 17,6Уо.

f[иltамiка зlиiни тарифiв IIа теплову еltергiIо
(виробницl]во, транспортування, постачання)

без ПЩВ

'Тарифrr

з:l вtлдlами

дiiяльнос,тi

Оди-
Hrrцi

вимi-

ру

населення Релiгiйlli оргаlliзацiТ

ЧинllиГr
тар.иф лiс з
01.01.20l9

Проект
тарифу

Зрос-
тання

о//о

зростаIIн
я

порiв-
IIяItо

iз
встапов-
леIlим

Чинний
таршф лiе з
01.01.2019

Проект
тарифу

Зрос-
тання

о//о

зростанн
я

порiв-
няIIо

iз
BcTatIoB-

ленIlм



9

Т'арrrф lla
теплов\/ еltергilо

грн/

Гкал
l 481,26 llзз8,44 +з 57,1 8 24ol l 666,1 з l 974,|4 +308,0l l8,5

I}llpoбll ltц,гво
грн/

Гкал
l 364,99 l 1599,30 +3з4,3 l 24.5 l550,97 l 836.26 +285,29

+2l.]2

l 8,4

l9.0
Транспортуванrl

я

грн/

Гкzut
l lз,32 l34.78 +21.46 l tt.9 l l2.24 l.,].].56

П(lс,гiI.1аll ня
грн/

Гкал
?qý 4.зб + 1,4l 4],8 ) о,) 4,з2 +1,40 47,9

'Г:rрлlфlr

fil l}l|дlili!| t|

дiяльllос,гi

(),rtll-

tl rt lti
BlrMi-

ру

Бкlджстlli )rcTaHoI}l.r Iншi споэl ltBa.Ii ( pirl tlace ;lelt ll яl )

Чlлнниii
т,аршф лitl з

01.01.20l9

II;roeK,l

тарифу
Зрос-
тацня

ll/
/ll

з])ос1 alttl
я

rltlpiB-
няtlо

iз

l}cT,il tl о в-

лсll lli|t

чltllllltii
тариф лiс з

01.01.20 t 9

I l роект
тарlrф1,

.3рос-

таtlня

/ll

]рOстанн
я

порiв-
няно

iз

встанов-
леllим

Т'арllф lra
,геlr JIol]v,eHepl,i Kl

грн/

Гкал
l 541.10 l804..18 +26]. j 8 l 7,1 l 560.28 l835.06

l 695,92

.+ 274.78

}25 I.9l

l7,6

l7.4Влtробlllrчгвtl
грн/

Гкал
l 424,83 l 665,34 1 240,5l l6,9 l ,144,0l

Транспортуван-
ня

грн/

Гкал
l l3,32 lз4,78 +21,46 l 8,9 l l3,32 l34.78 +21.46 l8.9

Ilос,гlл,t all ня
грн/

Гкал
2.95 4,зб +1.4l 47.8 2.95 4.зб ,+ 1.4 l 4 7.8

Вiдповiдно до п. 1.10 Порядку формування тарифiв rra теплову сIlсргiю, jT

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централiзованого
опаJ]ення i постачання гарячоi води, затвердженого постановоIо I IКРЕКГI вiд
24.0З.20lб Ns 377 коригування тарифiв на посJlуI,и з централiзоIrаноI,о tltlaJleн}-lя i

постачання гарячоТ води проводиться одночасно з вiltповiдt-tим коригуваII}iям
тарифiв на теплову енергiю. Таким чином, з урахуванням вiдкоригованоТ BapTocTi
тепловоi енергii, пiдвищенням рiвня оплати працi та вiдповiдно €диного
соцiального внеску, пiдвищенням BapTocTi холодноТ води для гарячого
водопостачання з 8,05 грн/куб.м. до 9,26 грн/куб.м. (без ПДВ) змiняться тарифи на
послуги з централiзованого опалення для населення та послуги з централiзованого
постачання гарячоТ води, що надаеться пiдпрtrсмством для населеIllrя, бlоджетних
установ та органiзаItiЙ, itлtших споживачiв (KpiM t{аселеIlIlя), ),I]равитсJliв
багатоквартирних булинкiв, Релiгiйнi органiзаltiТ не сtlоживають гарячу Bolly.
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,Щиlt:tмiка змillи тприфiв Ila lllос.jlyI,и з llcllTpa.lliзolraltoгo оtli1.llеltttя (ltacc;lctltlя)
l-а цеII1,ра.ll iз,Oва tlого I,a ря ч oI,o водопостачаII IIя

l llДВ

Катег,оlliяl

crloжltBa.liB
[lазва l,арифу

Одиlll,tlti
Blr rl ip1,

LIиllHl,rii
,гаllшф лiс

,}

0l .() l .2() l 9

Проеltт
скорпгова-

llого
l:rplr(lv

.}rrilla l,:rрllф1,

l l)ll

+454.87

о//о

rpoc_
,|,а ll l{ я

flасе:леll ня

I \eHT,pa.ltiзоване
опа-гlення (з

приладами об;riку
тепловоТ енергii)

Гка,r l 795,53 2 250.40 25.3

I I acc:.lIcltl tl я

l_[ентралiзоване

опалення (без

при.llалiв об.lliку
тепловоТ енергiТ)

грн/кв.м. за

мiсяtlь в

опаJ]ювzuIь-

ний гrерiол

42.73 5з.77 ] l1.04 2_i.lt

[lасс:леllltя

I_(ентралiзоване

гаряче

водопостачання (з

рушr{икосушlликами)

грн/мЗ
l05,78 1з2.20 +26,42 25,0

[l acc:;l е tl ltя

L{еllтрал iзоваl re

l,аряче

водопостачанrrя (без

рушникосушникiв)

гртt/м]
9].18 l22.00 +24.22 21.8

бсз пдв
Управителi
багато-
квартирtlих
булинкiв

Щентралiзоване
гаряче
водопостачання (з

рушникосуtuниками)

грн/м3 87.27 l08.58 +2l.]l 24.4

Управителi
багато-
квартирних
булпнкill

I_[ентралiзоване

гаряче
водопостачання (без

руш}Iикосушникiв)

грн/м3 80,67 l00,з9 +|9,72

+ l4.6()

+l5,26

24,5

Бtодlкс,гтti

\,с,га Il () l} ll

I_[ентралiзоване

гаряче

водопостачання
грн/м] tl j.60 9lJ.2() l7.5

Iltllli
сгlоясlrва,чi

(крiпr

насе.пенlrя)

l_{ентралiзоване

гаряче

водопостачання
грн/мЗ 84,54 99,80 l 8.1
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Головуючий звернувся окремо до представникiв виконавчого KoMiTeTy

PiBHeHcbKoi MicbKoi ради, щодо пiдтримки озвучених питань розгляду проекту
тарифiв на теплову енергiю, послуги з централiзованого опалення та

централiзованого постачання гарячоi води для категорiЙ споживачiв "населення",
"бюджетнi установи", "iнmi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi органiзацii",
що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго", а також розмiрiв проекту скоригованих
тарифiв.

Заступник мiського голови Хмилецький О.В. зuвначив, що у зв'язку зi змiнами
цiн на складовi тарифу, зокрема: цiни на газ з 01.05.2019, цiни на електроенергiю,
тарифiв на водопостачання та водовiдведення, тарифiв на виробництво тепловоТ
енергii на ТЕ,Щ, КГУ, витрат на оплату працi та iнше, враховуючи достовiрнiсть
розрахункiв на коригувЪння тарифiв, з метою забезпечення споживачiв якiсними
послугами з централiзованого оп€шення та гарячого водопостачання, упередження
погiршення фiнансово-господарського стану пiдприсмства, органи мiсцевого
самоврядування вважають за доцiльне пiдтримати ТОВ <Рiвнетеплоенерго) щодо
необхiдностi змiни тарифiв на теплову енергiю ii виробництво, транспортуваннrI та
постачання, послуги з централiзованого оп€uIення та централiзованого постачання
гарячоТ води за категорiями споживачiв.

Головуючий звернувся до iнших учасникiв обговорення щодо озвученшI
запитань, пропозицiй чи зауважень до обговорення.

Якщо додаткових питань i зауважень щодо питань порядку денного нема€, то
враховуюLIи тоЙ фалlт, 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
30 сiчня 20|9 року включно на адресу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Рiвнетеплоенерго" зауважень i пропозицiй вiд громадських органiзацiй та окремих
категорiй громадян щодо запропонованого проекту скоригованих тарифiв не
надходило, тому слiд вважати зазначенi розмiри проекту скоригованих ,гарифiв

такими, що пiдтриманi на вiдкритому обговореннi. HixTo не заперечуе?
За результатами проведення вiдкритого обговорення (слухання) питання

розгляду проекту тарифiв на теIIлову енергiю, послуги з центрzrлiзованого оп€Lлення

та централiзованого постачання гарячоi, води для категорiй споживачiв:
"населення", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населеня)", "релiгiйнi
органiзацii", <<управителi багатоквартирних будинкiв>>, що надаються
ТОВ "Рiвнетеплоенерго" та заслухавши присутнiх на вiдкритому обговореннi,
вирiшили:

1. Вiдкрите обговорення питаннrI розгляду проекту тарифiв для Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю "РiвнетепJIоенерго" вiдбулось з дотриманнrIм
вимог Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень
I{ацiональноi KclMiiciT, rцо здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, затвердженого постановою вiд 30.06.2017 J\b 86б.

2. ПогоДиТись без зауважень та вважати такими, що пiдтриманi за результатами
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проведення вiдкритого обговорення розмiри проекту скориговаItих ,гарифiв Iia

теплову енергiю, послуг з централiзоваttого оп€Lленt{я та ltен,гра.ltiзоваIIого

постачання гарячоТ води /tля ка,гегорiй сtlоживачiв "населе[Iня", "бtоджетнi

установи", "iншi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi оргаttiзаtliТ", що
надаються Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "рiвнетеtlJlосtlерго".

3. Протокол вiдкритого обговорення (слухання) пiдготувати з урахуванням
вимог Порялку проведення вiдкритого обговорення та оприлю/tнити на

офiuiйному сайтi Товариства з обмеженою вiдповiдальгtiстю
"Рiвнетеплоенерго", а також надати до llацiонilльllоТ KoMiciT, lt.to здiйсt{юс

регулювання у сферах енергетики та комуItшlьних послуг.

,Щоdаmкu., ресстри присутнiх rla вiлкритому обговоренtti, всього tra 4 арк. в l llpllM.

Пiдписи:

Заступни к мiського гоJ]оl]

Нача.гtьник управл iння
житлово-комунаJI ьного госп

PiBHeHcbKoT MicbKoT рали

flирекгор ]'ОВ <Рiвнетеплоенер

!ирекгор фiнансовиii ТОВ KPi

Головуючий - заступник директора
Фiнансового ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

Секретар - начаJIьник

планово-економiчного вiддiлу
ТОВ "Pi внетеплоеFlер го"

о.В. ХплtljlсItllкий

Я.о. CaxllKlK

О.С. Корчl,tнський

К.П. MilletloK

К.О. Барагrов

JI.I. IlIlла,гкtl

Гуi рu19


